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 ملخص الرسالة

للقاضوي جنوم الودين أيب العبواس  اجلووارر البرريوة يف شورل الوسوي  عنوان الدراسة:
ه(، مون بدايوة الطورف الثالوث يف 727أمحد بن حممد القموويل املصوري الشوافعي )املتوو  

 فيهووا املماثلووة موون  الوويت تعتوورب األكوول موون كتوواب احلووج إىل هنايووة الطوورف الثالووث يف احلالووة
 .-ادراسًة وحتقيقً -كتاب البيع 

قسووم الفقووه التووابع لكليووة رسووالةع علميووةع مقدمووةع لنيوول درجووة العامليووة )املاجسووتري(، يف  
السووبيعي،  ، للباحووث: عبدااللووه بوون عبوودالكرمنووور جلامعووة االسوو مية املدينووة املالشووريعة ا

 ن العمري.وإبشراف: أ. د. عبدالكرم بن صنيتا
وقوود  ،الشووافعياالمووام حمموود بوون إدريوو  علووم موو ر  فقهووي  حتقيوومل ملخطووو ورووي 

  :اعتمدت يف الترقيمل علم نسختني
 ا.ركياألوىل: وري األصل، نسخة مكتبة مترف طوبقبوسراي، إسطنبول، ت

 .قارر ، مصرالثانية: للمقابلة، نسخة املكتبة األزررية، ال
 .س فنيةٍ سمني، وفهار مقدمٍة، وق واشتملت الرسالة علم:

وترمجوة تتصور  للمفلوف،  ،أسباب اختيار املخطوو  وتشتمل علم : املقدمة،أوال 
وتوثيوومل نسووبة املخطووو  إىل املفلووف، والدراسووات السووابقة، وخطووة البرووث، وحتديوود اجلووز  

 املراد حتقيقه، ومنهج الترقيمل.
ــا:  ويشووتمل علووم  قسووم الدراسووة، القســا الو :: بياهنمووا كالتووايلو  ،ناالقســماثني

املبروووث . سووة املفلووفاملبروووث األول: درا، برثووني رسيسوويوني، وحتووت كوووٍل منهمووا مطالوو م
قسووم الترقيوومل، ويشووتمل علووم الوون  ا قوومل،  القســا الينــا :. الثووا : التعريووف الكتوواب 

 البيع.، وجز ع من كتاب احلجوفيه: جز ع من كتاب 
  .لفهارس الفنيةمث ختمت الكتاب بوضع ثبت املصادر واملراجع، وعمل ا

 ،اجلووارر البرريوة الشوافعي،حج، حورم، دم، بيوع، را، الفقوه الكلمات املفتاحية: 
  .شرل الوسي 
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Abstract                              
Title of the study: Aljawaher Albahriah Fii Sharh Alwaseet , 

for the judge Najm al-Din Abu al-Abbas Ahmed Muhammad al-

Qammoli almasri al Shafii (dead on 727H) from the beginning of the 

third part of (eater) in a book of hajj , to the end of the third part In 

the case where it is considered identical from the book of sale – study 

and revision.    

A scientific thesis submitted to obtain the international degree 

(Master) in the Department of Jurisprudence of the College of Sharia 

at the Islamic University in Medina, for the researcher: 

ABDULELAH BIN ABDULKARIM AL-SUBAIEE, under the 

supervision of ; prof / ABDULKAREEM SUNAITAN ALOMERI. 

It is a revision of the doctrine of jurisprudence of the doctrine of 

Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi’i, and this revision was adopted 

on two copies:                               

First: and it is the original, Copy of the Topkubusry Museum 

Library, Istanbul, Turkey    

 The second: and it is for the interview, copy of the Azhar 

Library, Cairo, Egypt    

The research consists of: introduction, two sections and 

Technical indexes 

 Firstly: introduction: It includes the reasons for choosing the 

manuscript, a brief translation of the author, documenting the ratio of 

the manuscript to the author, previous studies, research plan, defining 

the part to be achieved and the method of revision . 

Secondly: the two sections and they are as follow: first section: 

study section, and it consist of two main search and under each of 

them demands, the second search: study about the author. the second 

search: definition of the book. the second section: revising section 

and it consist of the text that revised which contain: a part of the book 

of hajj and part of the book of sale. 

Then the book was concluded by making proven sources and 

references, making technical indexes. 

Keywords: hajj, haram, blood, sale, Usury, Shafi’i 

jurisprudence, Aljawaher Albahriah Fii Sharh Alwaseet 
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 االفتتاحية
إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ اهلل من شرور  

أعمالنا، من يهده هللا ف  مضل له، ومن يضلل ف  رادي له،  يئات ومن س أنفسنا،
 جي يه ٱ}وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

  جم  يل ىل مل خل  ٱ} ،(1) { َّ ٍّ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن  من خن حن  جن يم ىم مم خم حم 

  مب   خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  يي ىي ٱ} ، (2) {  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 . (3) { جس  مخ جخ  مح جح   مج حج مث هت ختمت  حت  جت هب

 أما بعد:
ب وأجل الطاعات،  وتعليمًا من أعظم القر فإن العلم الشرعي واالنشغال به تعلمًا 

ن أشرف العلوم، وأع را مرتبة، وقد جا ت نصوص الكتاب والسنة آمرً  بطلبه  ورو م
 حي جي ٰه مه} وحاثًة عليه، ومبينًة فضل من انشغل به، فمن ذلك قوله تعاىل:

  خك حك جك مق حق مف}  وقوله تعاىل:  (4) { هئ مئ هي مي خي
 -رضي هللا عنه–ومن السنة حديث معاوية  ،(5) {جم هل مل خل حل مكجل لك

 به خريًا يفقهه يف  رد هللا من ييقول: " -صلم هللا عليه وسلم-قال: مسعت رسول هللا 
من سلك " :-صلم هللا عليه وسلم-، وحديث أيب ررير  قال: قال رسول هللا (6)الدين"

 

 102آل عمران: اآلية   (1)
 1النسا : اآلية  ( 2)
 71  – 70األحزاب: اآلية ( 3)
 11اجملادلة: اآلية ( 4)
 ٩الزمر: اآلية ( 5)
يف صووريره، كتوواب العلووم، اب موون يوورد هللا بووه خووريًا يفقهووه يف الوودين،    البخوواريأخرجووه    (6)

 (.1/25) 71برقم  
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والنصوص يف ر ا الشأن   ،(1)  له به طريقًا إىل اجلنة"طريقًا يلتم  فيه علمًا سّهل هللا
 معلومةع مشهور .

وبوووتعلم العلوووم الشووورعي والعمووول بوووه  صووول فووو ل االنسوووان، وروووو الغايوووة مووون خلووومل 
اخللمل، وعلم الفقه أرقم العلووم منزلوة، وأسونارا منقبوة، وأعظمهوا فاسود ، ويودل علوم عظوم 

اللهوم فقهوه يف عبواس رضوي هللا عنهموا " البون -صولم هللا عليوه وسولم-فضله دعوا  النو  
صولم هللا عليوه -، وقد اشوتغل ذو ا العلوم العلموا  قودحًا وحوديثًا منو  عهود النو  (2)الدين"
موووون الصوووورابة، والتووووابعني وموووون بعوووودرم، وبوووو لوا فيووووه قصووووار  جهوووودرم تعلًمووووا،  -وسوووولم

ا العلوم وألفووا فيوه، فمنوه املو ،  عدرم فدونوا رو وتعليًما، وإفتاً ، وقضاً  إىل أن جا  من ب
والشرل، واملختصر، واملطول، واملنظوم، واملنثور وتكونت امل ار  األربعة، وقويت وظهور 
هلا أتباع ارتموا ذوا تصونيًفا وأتليًفوا، وقود توارثهوا املسولمون جوي ً بعود جيول، لكون الكثوري 

مية موون حموون كرووروب ألمووة االسوو لووك  ووا حوول اذو -تووراا الفقووه االسوو مي مفقووود  موون
أو تطو  حباجة إىل حتقيمل، وإخراج، ونشر لتزود ذا املكتبوات  فيسوتفيد منهوا  -وغريرا

 الباحثون وا ققون وط ب العلم.
العثوور علوم  لبعض زم سي الط ب من قسم الفقهومن آال  هللا عز وجل أن يسر 

ــوا ر الشوووافعي وروووو  يف علوووم الفقوووه علوووم مووو ر  االموووام و  قوووّيم نفوووي تطووو  ــاب اجلـ كتـ
ــة واــوا ر البحــر وو،727القمووويل ت  أمحوود بوون حمموودلوون م الوودين أيب العبوواس  (البحري  رو

 نفسه، ال ي أكثره مفقود. للمفلفورو اختصار لكتاب البرر ا ي  شرل الوسي  
فقود   طوورل مشوروع حتقيوومل ا الكتواب وأصوله موون قيموة علميووة كبوري    وملوا كوان هلوو  

وقوود أشوار علوّي فضويلة األسووتاذ الودكتور: عبودالكرم بون صوونيتان ، الفقوه الكتواب يف قسوم
فيسور هللا ليكون موضوع رسواليت لنيول درجوة العامليوة )املاجسوتري(،  ،العمري االلتراق به

أسووأل هللا عووز وجوول التوفيوومل والسووداد إنووه ويل  ،ميل إجوورا ات االلتروواق ذوو ا املشووروع القووي
  ذلك والقادر عليه.

 

  2646بووووووورقم    اب فضووووووول طلووووووو  العلوووووووم،  يف سوووووووننه، أبوووووووواب العلوووووووم،  مووووووو يالت   أخرجوووووووه  (1)
 ."ر ا حديث حسن" :قال التم ي (،4/325)

 (.1/41) 143  كتاب الوضو ، اب وضع املا  عند اخل  ، برقم  ،البخاري أخرجه (2)
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 وط وأمهيته العلمية: يار املخطأسباب اخت
 تت لم أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته يف النقا  التالية:

كونووه موون الووتاا العلمووي االسوو مي يف الفقووه الشووافعي الوو ي ينبغووي أن يووربز ملوون لووه -1
 وقاض وطال  علم.صلة ذ ا الفن من مفت 

الغووزايل، سووهل  للبروور ا ووي  يف شوورل الوسووي  ل مووام وجووامعأنووه اختصووار شووامل،  -2
 قوال، وال ختفم أمهية البرور والوسوي  يف املو ر  الشوافعي، العبار ، حسن الصياغة

 يقصد البرر ا ي . (1)منه" مساسل أكثر امل ر  يف كتااً   أعلم ال" :األسنوي
صل الو ي روو البرور ا وي  مفقوود ، وال يوجود منوه إال أجوزا  كون أغل  أجزا  األ  -3

 قليلة متفرقة.
صوونفه بوو كر األدلووة املختصوور  السووهلة موون الكتوواب والسوونة  ليسووهل القضووا  ايووة معن -4

 وجعلتووووه: نصووووه مووووا الكتوووواب  مقدمووووة يف -رمحووووه هللا-صوووونف امل قووووالواالفتووووا  منووووه، 
 مراجعتوووه، تسوووهيل بووو لك  وقصووودت  السوووهل، الووودليل إال األدلوووة عووون جمووورد  أحكامووواً 
 واحلكم. الفتيا يف عليه واالعتماد منه، والنقل

 ال فقها  امل ر  الشافعي، والنقل عن بقية امل ار .اد أقو إير  -5
 ج لة قدر املفلف وسعة علمه واط عه يف امل ر  الشافعي. -6

 و ذه نبذة مما قا  عنه العلماء:
 املخزوموي القرشوي سونياي بون مكوي بون حممود بن أمحد"شهبة:  ابن قاضيقال 

 ودرس، بوورع، أن إىل اشووتغل ي،املصوور  القمووويل العبوواس أبووو الوودين جنووم الع مووة الشووي 
 والغربيووة، والشورقية، واملنيوة، أسويو ، مث إمخويم، مث قووص، قضوا  وويل وصونف، وأفو،،

 الفخريوووووة ودرس القبلوووووي، الوجوووووه موووووع مصووووور وحسوووووبة القوووووارر ، احلكوووووم نيابوووووة ويل مث
 املطلووو ، مووون تنووواوال أقووورب  مطووووال، شووورحاً  الوسوووي  وشووورل  صووور، والفاسزيوووة القوووارر ،

 

 .(2/16٩طبقات الشافعية لألسنوي ) (1)
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 املو ر  يف كتواا  أعلم ال األسنوي: قال منه، االستمداد كثري  كان  وإن ا،وعفر  وأكثر
  خاصووة، أحكامووه خلوو  مث الوسووي ، شوورل يف ا ووي  البروور ومسوواه منووه، مسوواسل أكثوور

 يف احلاجوو  ابوون مقدمووة وشورل البروور، جوووارر مسوواه: الرافعوي، موون الروضووة كتلخوي 
 الودين فخور االموام تفسوري وكمول جملد، يف احلسىن األمسا  وشرل مطوال، شرحا النرو
 والصوولرا  املشووهورين، الفقهووا  موون كووان  الكوورب : الطبقووات  يف السووبكي قووال الوورازي،

 يفوووويت، يووووربل ومل هللا، إال إلووووه ال قووووول عوووون يفووووت ال كووووان  لسووووانه أن  كووووم املتووووورعني،
 لنوا نقول فيموا يقوول الوكيل ابن الدين صدر الشي  وكان ويكت ، ويصنف، ويدرس،

 سونة أربعني يل قال األدفوي: جعفر الكمال وقال ،القمويل من أفقه  صر  لي عنه:
 الفقه يف ج لته مع وكان مين، خلل  فيه مكتوب  وال  خطأ، حكم يف وقع  ما أحكم،
 وسووبعماسة وعشوورين السووني بتقوودم سووبع سوونة رجوو  يف مووات  والتفسووري، النرووو عارفووا
 قريبووة القوصووية األعموال موون الغوريب ربالوو  قريوة وقموووال القرافوة، ودفوون سونة، مثووانني عون
 .(1)"قوص من

اعتموواد العلمووا  علووم روو ا املصوونف بوونقلهم عنووه وإحووالتهم إليووه، موونهم: السوويوطي يف  -7
األشووووباه والنظوووواسر، واخلطيوووو  الشووووربيين يف االقنوووواع يف حوووول ألفووووا  أيب شوووو اع، وويل 

 ور يف االيعواب، الدين أبوو زرعوة العراقوي يف طورل التثريو  يف شورل التقريو ، وابون ح
 وغريرم الكثري.

  

 

 .(255-2/254طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (1)
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 املؤلف ترمجة 
 .م ابن ايسنيامسه ونسبه: أمحد بن حممد بن مكي أيب احلز 

 كنيته: أبو العباس.
 جنم الدين. القاضيلقبه: 

 نسبته: القمويل )قرية يف مصر(.
 ه ورو من فقها  الشافعية، ذو معرفة واسعة، وتصانيف كثري .727وفاته: 

 إىل املؤلف بة املخطوط توثيق نس
تبووووووني أن إىل املصووووووادر واملراجووووووع ذات الصوووووولة الرجوووووووع إىل نسوووووو  املخطووووووو ، و  

الكتاب: اجلوارر البررية )جوارر البرر( ملفلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما 
 يلي: 

ما نصه:   -رمحه هللا-تصريح املفلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسه، حيث قال  -1
 .(1) البررية"  "ومسيته اجلوارر

  ر الوسوووووي  يف الفقوووووه يف جملووووودات كثوووووري  وفيوووووه نقوووووول غزيووووو  رلوشووووو قوووووال الصوووووفدي: " -2
مث جوووورد نقولووووه يف جملوووودات ومسوووواه جوووووارر  ،ومسوووواه البروووور ا ووووي  ،ومباحووووث مفيوووود 

 .(2)"البرر
 .(3)قال ابن السبكي:" صاح  البرر ا ي ، وكتاب جوارر البرر" -3
ه: الروضوووة مووون الرافعوووي، مسووواخاصوووة كتلخوووي  خلووو  أحكاموووه  قوووال األسووونوي:" مث -4

 .(4)جوارر البرر"

 

 .نسخة مترف طوبقبوسراي ،/أ[ اجلز  األول2لوحة ] (1)
 (.8/61الوايف الوفيات ) (2)
 (.31-٩/30طبقات الشافعية الكرب  ) (3)
 (.2/16٩طبقات الشافعية لألسنوي ) (4)
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لغووزايل يف حنووو موون شورل بووه الوسووي  لصوونف يف الفقووه البروور ا ووي  و قوال العبووادي: " -5
جوووارر البروور ا ووي  يف  :مث اختصووره يف مثانيووة جملوودات اطووه ومسوواه ،عشوورين جملوود 
 .(1)شرل الوسي 

ووورولو القموووويل ال -6 مث  وسوووي  يف جملووودات مسووواه: البرووور ا وووي ،قوووال حووواجي خليفوووة: "شو
 .(2)خلصه ومساه: جوارر البرر ورو املخطو  بني أيدينا"

البرووور ا وووي ، مث  :فشووورحه ومسووواه ،وعوووين الوسوووي  يف فقوووه الشوووافعيةقوووال الزركلوووي: " -7
 .(3)"جوارر البرر جملدات منه يف األزررية :جرد نقوله ومساه

مث  ،اربعووني جملوود للغووزايل يف حنووو  يف شوورل الوسووي البروور ا ووي  قووال عموور كرالووة: " -8
 .(4)"جوارر البرر يف فروع الفقه الشافعي :خل  أحكامه يف كتاب مساه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (.154-153ذيل طبقات الفقها  الشافعيني للعبادي )ص  (1)
 (.2/2008كشف الظنون )  (2)
 (.1/222األع م ) (3)
 (.2٩٩-1/2٩8ملفلفني )مع م ا (4)
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 قة لدراسات السابا
عووودد مووون زم سوووي مووون طلبوووة بووور مج قووود سوووبقين إىل التسووو يل يف رووو ا املخطوووو  

 م:ماجستري الفقه يف اجلامعة االس مية املدينة املنور ، ور
الفصووول األول يف آداب قضوووا  الكتووواب إىل هنايوووة  بدايوووةمووون مصوووطفم معووواذ حممووود،  -1

 احلاجة.

من الفصل الثا  فيما جيو  االسوتن ا  منوه إىل هنايوة اب املسوح  ،مهااتما ويلسون -2
 علم اخلفني.

 من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الص  . ،زبري سلطان -3

البوواب اخلووام  يف شووراس  الصوو   إىل هنايووة الفصوول الثووا  يووة موون بدا ،حمموود أزرووري -4
 فيمن رو أوىل االمامة.

من بداية كتاب ص   املسافرين إىل هناية القول يف الغسل  ،علي أمحد صاحل لصوع -5
 من كتاب اجلناسز.

من بدايوة النظور الثوا  يف الغاسول مون كتواب اجلنواسز إىل هنايوة  ،مظهر منظور حافظ -6
 األدا  يف الوقت من كتاب الزكا . القسم األول:

موون بدايووة القسوم الثووا  يف تع يوول الزكووا  موون كتوواب الزكووا   ،حممود بشووري عبوود الوورحيم -7
 إىل هناية زكا  الفطر.

يف موجوو  القووران والتمتووع عبوود هللا الثووراي ، موون بدايووة كتوواب الصوويام إىل هنايووة فصوول  -8
 من كتاب احلج.

هنايووة األموور الثالووث  ا  يف صووفة احلووج إىلموون بدايووة البوواب الثوو  ،سووانفو عبوود السوو م -٩
 من األفعال املوجبة للضمان من كتاب احلج.

               
 مث أييت القسم ال ي قمُت بترقيقه.              
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 خطة البحث
 وفهارس علمية. تشتمل اخلطة علم مقدمة، وقسمني،

 تشتمل علم: املقدمةو
 االفتتاحية -
 ه العلميةأسباب اختيار املخطو  وأمهيت -

 ترمجة املفلف -
 توثيمل نسبة املخطو  إىل املفلف -
 الدراسات السابقة -
 خطة البرث -
 منهج الترقيمل -

 وفيه مبرثان:القسا االو : قسا الدراسة، 
 ، وفيه مثانية مطال :األول: دراسة املفلف برثامل

 املطل  األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.       
 املطل  الثا : مولده.  
 طل  الثالث: نشأته العلمية.ملا  
 املطل  الرابع: شيوخه، وت مي ه.  
 املطل  اخلام : مكانته العلمية، وثنا  العلما  عليه.  
 املطل  السادس: عقيدته، وم ربه الفقهي.  
 مفلفاته.املطل  السابع:   
 املطل  الثامن: وفاته.  
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 فيه ستة مطال :املبرث الثا : التعريف الكتاب)اجلوارر البررية(، و 
 املطل  األول: حتقيمل اسم الكتاب، وتوثيمل نسبته إىل املفلف.  
 املطل  الثا : أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.  
 املطل  الثالث: منهج املفلف يف الن  ا قمل.  
 ل  الرابع: اصط حات املفلف يف الن  ا قمل.املط  
 قمل.املطل  اخلام : مصادر املفلف يف الن  ا   
 املطل  السادس: وصف النس  اخلطية ومناذج منها.  

 القسا الينا : النص احملّقق.
قمت بترقيمل جز  من ر ا الكتاب، ورو من بداية الطرف الثالوث يف األكول مون  

ف الثالووث يف احلالوة الوويت تعتورب فيهووا املماثلوة موون كتواب البيووع، كتواب احلوج إىل هنايووة الطور 
 وكان يف نسختني:

والو ي  ،: نسخة مكتبة متروف طوبقبوسوراي إبسوطنبول، تركيواري األصلاألوىل و 
 أ( من اجمللد الثالث.  121ب( إىل اللوحة ) 61( لوحة ابتداً  من اللوحة )5٩يقع يف )

( 1٩والووو ي يقوووع يف ) ،مصووور ،زرريوووة، القوووارر الثانيوووة للمقابلوووة: نسوووخة املكتبوووة األ
 ب( من اجمللد الثا . 20أ( إىل اللوحة ) 2لوحة، ابتداً  من اللوحة )
 الفهارس العلمية:

   علم الفهارس الفنية اآلتية: وتشتمل 
 فهرس اآلايت القرآنية.  -1

 األحاديث النبوية واآلاثر. فهرس  -2

 ا قمل.فهرس األع م املتجم هلم يف الن   -3

 فهرس األلفا  الغريبة املفسَّر . -4

 فهرس األماكن والبلدان. -5

 فهرس الكت  الوارد  يف الكتاب. -6

 رس املصادر واملراجع. هف -7

 فهرس املوضوعات.  -8
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 منهج التحقيق 
 سرُت عليه يف خدمة الن  كما يلي:منهج الترقيمل ال ي 

لتووزام بع مووات نسوو  الوون  املووراد حتقيقووه حسوو  القواعوود االم سيووة احلديثووة مووع اال -1
 التقيم، وضب  ما  تاج إىل ضب .

قبوسوووراي إبسوووطنبول، اختيوووار النسوووخة األصووول وروووي نسوووخة: مكتبوووة متروووف طوب -2
ووو) (، موووع مق ابلتهوووا بنسوووخة املكتبوووة األزرريوووة، القوووارر ، مصووور تركيوووا، ورموووزت هلوووا بو

 ورمزت هلا بو)ز(.
إثبوات الفوروق بينهموا فيموا املقابلة بني النسوخة األصول ونسوخة املكتبوة األزرريوة، و  -3

 م عوودا اآلايت القرآنيووة، وصوويج التم يوود، والثنووا  علووم هللا، وصوويج الصوو   والسوو 
، وصيج التضوي والوتحم، مشورياً إىل الفوروق يف -صلم هللا عليه وسلم-علم الن  

 و اآليت:احلاشية علم النر
، وأثبتوه يف إذا جزمت اطأ ما يف األصل أقوم التصريح من النسخة األخور  -أ

 امل ، وأضعه بني معقووفتني ركو ا ]  [، موع االشوار  إىل خطوأ موا يف األصول
 يف احلاشية.

ذا كوووووان يف األصووووول سوووووق ، أو طمووووو ، أو بيووووواض، أكملتوووووه مووووون النسوووووخة إ -ب 
األخر ، فإن مل أجده فمن مظانه مون كتو  الشوافعية، وأضوعه بوني معقووفتني 

ن مل أرتووود إليوووه جعلوووت مكانوووه ركووو ا ]  [، وأشوووري إىل ذلوووك يف احلاشوووية، فوووإ
 نقطاً متتالية بني قوسني رك ا )...(.

مون  /ب(، للداللة علوم هنايوة كول وجوه11)/أ( أو 11وضع خ  ماسل رك ا:/ ) -4
 لوحات األصل، مع االشار  إىل رقم اللوحة يف اهلامش. 

 ا .عزو اآلايت القرآنية ببيان اسم السور ، ورقم اآلية مع كتابتها الرسم العثم -5
عوووزو األحاديوووث النبويوووة إىل مصوووادررا، فوووإن كوووان احلوووديث يف الصوووريرني أو يف  -6

وإال فأخرجووه موون مظانووه موون كتوو  األحاديووث األخوور ،  أحوودمها اكتفيووت بوو لك،
 اختصار. وأبني درجته معتمدا علم الكت  اليت تعىن ب لك 
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 عزو اآلاثر إىل مظاهنا األصيلة. -7
توثيوومل املسوواسل الفقهيووة، والنقووول الوويت يوو كررا املفلووف عوون الفقهووا  موون مصووادررا،  -8

 مع بيان القول املعتمد يف امل ر . واالمجاعات، 
 شرل مشكل األلفا ، واملصطلرات العلمية. -٩

 التمجة إبجياز لألع م الوارد ذكررم يف الن  ا ّقمل. -10
كرروووووا املفلووووف، موووووع بيووووان أمووووواكن وجودروووووا التعريووووف األمووووواكن والبلوووودان الووووويت ذ  -11

 وتسمياهتا يف زماننا احلاضر.
 ماننا احلاضر.التعريف املوازين واملكاييل واملقادير، مع ما يساويها يف ز  -12
 وضع الفهارس الفنية ال زمة كما رو موضح يف خطة البرث. -13

 
 

  



  

 

 شكر وتقدير 
 

 شكر وتقدير
فله احلمد  ،علم توفيقه يف إمتام ر ا البرث -سبرانه وتعاىل–هللا وأشكره أمحد 

 وله احلمد ظاررًا واطًنا.  ،أواًل وآخرًا
  ، عهما يل  واصلة الدراسة يتش علم  -حفظهما هللا–وأشكر والدّي الكرحني 

 وهتيئة وتسخري كل شي  ملعانقة الن ال.
اليت منرت يل فرصة   ،والشكر موصول جلامعيت اجلامعة االس مية املدينة املنور 

 وأخ  الشكر كلية الشريعة. ،إكمال الدراسات العليا
ج بل أ  ،ولشيخي ومشريف فضيلة األستاذ الدكتور: عبدالكرم بن صنيتان العمري

ارك هللا فيه    ،فلقد كان نعم املوجه واملعني ،الشكر والتقدير  ملتابعته ونصره وإرشاده
 وجزاه هللا عين خري اجلزا .  ،ويف علمه ويف عمله

  ، وأشكر األستاذين الفاضلني عضوي جلنة املناقشة علم قبوهلما مناقشة الرسالة
 ف زامها هللا خريًا.  ،وتقوحها ،وقرا هتا

فقد كان  ،الط ب املشاركني معي يف حتقيمل ر ا املخطو ي سمث أشكر زم 
 لتعاوهنم أثر كبري يف إجناز البرث.

-وأسأله  ،وأرجو من هللا أن أكون قد ُوفقت يف ر ا البرث  فالصواب من هللا
 العفو عن تقصريي.  -سبرانه

 وصلم هللا علم نبينا حممد وعلم آله وصربه. 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 ةالدراسالقسم األول: قسم 

 
 وفيه مبرثان:

.املبحث الو : دراسة املؤلف
.واجلــوا ر البحريــة( املبحــث الينــا : التعريــف  لكتــاب

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .املبحث األول: دراسة املؤلف
 : مثانية مطالبوفيه 

 ونسبته، وكنيته. املطلب الو : امسه، ونسبه،           
 املطلب الينا : مولده.   
 ية. املطلب الينالث: نشأته العلم  
 املطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه.   
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.   
 املطلب السادس: عقيدته، ومذ به الفقهي.   
 املطلب السابع: مؤلفاته.   
 املطلب الينامن: وفاته.   
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 ( 1)امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته : املطلب األول

 القرشووووي املخزومووووي  احلووووزم مكووووي بوووون يسوووونيبوووون أيبحمموووود رووووو: أمحوووود بوووون  ،امسووووه  
 .(2)القمويل الشافعي

 .(3)كنيته: أبو العباس
 .(4)به: الشي ، القاضي، جنم الدينالقأ

وقوص: مدينة اترخييوة عريقوة  ،صر  قريبة من قوصقريةع  ،والمُ نسبًة إىل قو : القمويل
  .(5)وتقع شرق النيل ، رافظة قنا يف صعيد مصر

 االمام حممد بن إدري  الشافعي.بة إىل م ر  والشافعي: نس 

 

 

 استفدت يف قسم الدراسة ممن سبقين من الباحثني يف حتقيمل ر ا املخطو . (1)
، طبقووووووات الشووووووافعية الكوووووورب   (8/61)، الوووووووايف الوفيووووووات  (125ص  )الطووووووالع السووووووعيد    (2)

، طبقووووات الشووووافعية البوووون  (2/16٩)ألسوووونوي  الشووووافعية ل، طبقووووات  (٩/30)للسووووبكي  
 (.1/105)، ردية العارفني (1/222)م ، األع (2/254)قاضي شهبة 

،  (2/16٩)ألسووونوي  الشوووافعية ل، طبقوووات  (٩/30)طبقوووات الشوووافعية الكووورب  للسوووبكي    (3)
 (.2/254)افعية البن قاضي شهبة  طبقات الش

 املصادر السابقة. (4)
مدينووة    1000(، موسوووعة  ٩/31الكوورب  )طبقووات الشووافعية    (،4/413مع ووم البلوودان )  (5)

 (.374إس مية )ص
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 . مولده : املطلب الثاين
 .(1)رو645رو، وقيل: 653سنة  ،بقموال -رمحه هللا-ولد القمويل 

 ة نشأته العلمي: املطلب الثالث
بقوووص، مث القووارر ، وقوورأ  أواًل وترعوورع  صوور، فقوورأ الفقووه  -رمحووه هللا-نشووأ القمووويل 

 .بن مجاعةاالقاضي بدر الدين األصول، والنرو، ومسع من 

، نيابوووًة عووون قاضوووي قووووص: شووورف الووودين قضوووا  قمووووال -رمحوووه هللا–القموووويل  تووووىل
الوجووه القبلووي موون عموول قوووص يف واليووة القاضووي: عبوود الوورمحن  توووىلإبووراريم بوون عتيوومل، مث 

ووم العموول بينووه وبووني الوجيووه: عبوود هللا السوومراغووربوون بنووت األا ي، مث ويل و ، وكووان قوود قسو
م القوووووارر ، يو ، واملنيوووووا، والشووووورقية، والغريبوووووة، مث  ب يف احلكووووو مووووورتني، وويل أسووووو  إمخووووويم

 .ومصر، وويل حسبة مصر
تدري  الفاسزية، والفخرية القارر ، واستمر يف نيابوة القضوا   -رمحه هللا-توىل وقد 

 صر، واجليز ، واحلسينية إىل أن تويف، ومل يزل يفيت، و كم، ويدرِّس، ويصونف، ويكتو  
 .(2)حني وفاتهورو مب لع معظمع، إىل 

 
  

 

،  (1/222)، األعووووو م  (1/8٩)طبقوووووات املفسووووورين للوووووداودي    (،1/383)بغيوووووة الوعوووووا     (1)
 (.2/160)مع م املفلفني 

،  (8/61)، الووووووووايف الوفيوووووووات  (1/363)، أعيوووووووان العصووووووور  (125ص)الطوووووووالع السوووووووعيد    (2)
، بغيوووة الوعوووا   (1/360)، الووودرر الكامنوووة  (٩/30)طبقوووات الشوووافعية الكووورب  للسوووبكي  

(1/383). 
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 .ميذه شيوخه وتال: املطلب الرابع
 : شيوخه:أواًل 

 :ورم ،مل ت كر كت  التاجم اليت وقفت عليها إال عددا قلي  من شيوخه
كان شوي    ،ظهري الدين التزمنيت ،لشي  االماما ،جعفر بن  ىي بن جعفر املخزومي -1

 ،وأخو  عنوه فقيوه الزموان ابون الرفعوة ن اجلميوزيأخو  عون ابو ، الشافعية  صر يف زمانه
 .(1)ه( 682)ت: 

نشووأ بقوووص علووم  ،املعووروف ابوون دقيوومل العيوود ،حمموود بوون علووي بوون وروو  القشووريي -2
تفقوه  ،أزكم قودم مون العفواف واملواظبوة علوم االشوتغال والترورز يف األقووال واألفعوال

عووز االسوو م  مث تفقووه علووم شووي  ،وكووان والووده مووالكي املوو ر  ،بقوووص علووم والووده
وويل قضووا  القضووا  علووم موو ر  الشووافعي  ،الودين بوون عبوود السوو م فرقوومل املو ربني

كوووان حافظوووا مكثووورا إال أن الروايوووة و  ،بعووود إا  شوووديد وعوووزل نفسوووه غوووري مووور  مث يعووواد
 .(2)ه( 702)ت:  ،فإنه كان شديد الترري يف ذلك   عسرت عليه لقلة حتديثه

ين أبووو عبوود هللا الشووي  القاضووي بوودر الوود ،ةحمموود بوون إبووراريم بوون سووعد هللا بوون مجاعوو  -3
ه(  733)ت: ، علما  احلوديث وسواسر علووم الودينقاٍض، من ال ،الكنا  احلموي
 .(3)ودفن القرافة

  

 

(، طبقوووووووات الشوووووووافعية الكووووووورب   153طبقوووووووات الفقهوووووووا  الشوووووووافعيني للعبوووووووادي )ص  ذيووووووول  (1)
(8/13٩.) 

(، طبقوووووووات الشوووووووافعية الكووووووورب   153ذيووووووول طبقوووووووات الفقهوووووووا  الشوووووووافعيني للعبوووووووادي )ص  (2)
(٩/207). 

طبقوووووووات الشوووووووافعية الكووووووورب   (،  8/61(، الووووووووايف الوفيوووووووات )125الطوووووووالع السوووووووعيد )ص  (3)
 (.1/236الوصول ) (، سلم1/383، بغية الوعا  )(13٩/٩)
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 : تالميذه:ااثنيً 
صوويته، وتدريسووه يف عوود  موودارس يف مصوور إال  مووع شووهر  القمووويل يف زمانووه، وذايع

 أحدا من ط به. مل ت كر -اليت وقفت عليها– أن كت  التاجم
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 نته العلمية، وثناء العلماء عليه مكا: املطلب اخلامس
ذا شأٍن كبرٍي، ومكانٍة ساميٍة، فكان يُعد من أبرز فقها   -رمحه هللا-كان القمويل 

تصووانيفه  :الشووافعية يف زمانووه يف مصوور، ويوودل علووم علووو شووأنه، ومكانتووه العلميووة املرتفعووة
وول موون بعوو  يف أموواكن شوو،، ده عنووه، وتوليووه مناصوو  القضووا ، واحلسووبة الكثووري  النافعووة، ونقن

 ليه ومدحهم إايه، ومن ذلك ما يلي:وتدريسه املدراس املختلفة، وثنا  العلما  ع
نفي: لوي   صور أفقوه قال عنه الشي  صدر الدين بن الوكيل، والقاضي السروجي احل -1

 .(1)من القمويل

ان موووون الفقهووووا  األفاضوووول، والعلمووووا  قووووال الشووووي  كمووووال الوووودين جعفوووور األدفوووووي: كوووو  -2
وكووان حسوون  ،...اافوور العقوول، حسوون التصوورف، حمفوظًوو ين، والقضووا  املتقووني، و املتعبوود

بته سونني،  األخ ق، كبري املرو   والفتو ، حمسناً إىل أرله، وأقاربه، وأرل بو ده، صورِّ
 لليووولانه اوكنوووت أبيوووت عنوووده، فكوووان منزلوووه كأنوووه منوووزيل، وكوووان لوووه قيوووامع الليووول، ولسووو 

 .(2)روالنهار كثري ال ك

العقووول، جيووود النقووول، قوووال الصوووفدي: مووون الفقهوووا  الفضووو  ، والقضوووا  النوووب  ، وافووور  -3
 .(3)دع، واجنماعع عن الباطل وتفردع حسن التصرف، داسم البِّشر والتعرف، له دينع وتعب

كووم قووال اتج الوودين السووبكي: كووان موون الفقهووا  املشووهورين، والصوولرا  املتووورعني،   -4
الفقوووه عارفووواً أن لسوووانه كوووان ال يفوووت عووون قوووول: ال إلوووه إال هللا، وكوووان موووع ج لتوووه يف 

 .(4)، والتفسريالنرو

قووال األسوونوي: تسووربل بسوورال الووورع والتقووم، وتعلوومل رسووباب الرقووم فووارتقم، وخوواض  -5
مع األوليا  فركو  يف فلكهوم، ولوزمهم حو، انوتظم يف سولكهم، كوان إمامواً فو  الفقوه، 

 

 (.8/61)(، الوايف الوفيات 127-126الطالع السعيد )ص (1)
 املصدران السابقان.   (2)
 (.1/363أعيان العصر ) (3)
 .(31-٩/30)طبقات الشافعية الكرب  للسبكي   (4)
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اً األصوووول، والعربيوووة، صووواحلاً، سوووليم الصووودر، كثوووري الووو كر، والوووت و ، متواضوووعاً، عارفووو 
 .(1)اً، كثري املرو  متودداً، كرح

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 .(2/16٩)طبقات الشافعية لألسنوي   (1)
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 .عقيدته، ومذهبه الفقهي: املطلب السادس
 أواًل: عقيدته:

، لكوون -رمحووه هللا-عوون عقيدتووه  شوويًئا -الوويت وقفووت عليهووا–مل توو كر كتوو  الووتاجم 
مووا  وذلووك أنووه جووا  يف الكتوواب  ،كووان حيوول ملوو ر  األشوواعر   -ه هللامحوو ر -الوو ي يظهوور أنووه

إن  ؤية هللا تعاىل، ونسبة الشر إليه، وقوله: نصه: "فإن السين ينكر علم املعتزيل يف نفي ر 
، وعلووووم احلشوووووي يف إثبووووات اجلسوووومية، والصووووور ، واالسووووتوا ، وعلووووم  ،(1)ك مووووه تلوووووقع

 .(2)صي  فيها واحدع قطعاً"الفلسفي يف إنكاره بعث األجساد، ألن امل
 

 اثنياً: مذ به الفقهي:
 .(3)امل ر  شافعي -رمحه هللا-م ربه الفقهي، فاملصنف أما عن 

 
 
 
 

  

 

. وسوووطية أرووول السووونة بوووني  األشووواعر  ممووون يطلقوووون رووو ا اللفوووظ علوووم أرووول السووونة واجلماعوووة  (1)
 (.147الفرق )ص

 ر، نسخة مترف طوبقبوسراي.  /أ[ اجلز  العاش80لوحة ] (2)
 (.1/222(، األع م )2/164املنهل الصايف ) (3)
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 مؤلفاته : املطلب السابع
عووود  كتووو  يف فتووووٍن تتلفوووٍة، أبرزروووا يف الفقوووه، وروووي   -رمحوووه هللا-صووونف القموووويل 

 كالتايل:
زيوووور ع، ومباحووووثع مفيوووود ع، ورووووو شوووورلع البروووور ا ووووي  يف شوووورل الوسووووي ، فيووووه نقووووولع غ -1

 ، تناواًل من املطل ، وأكثر فروعاً، وإن كان كثوري االسوتمداد منوه، وروو أقرب مطولع
 .(1)تطو ع 

 .(2)تكملة تفسري االمام فخر الدين الرازي، ورو مطبوعع  -2
تكملة املطل  العايل شرل وسي  الغزايل، وري من اب ص   اجلماعة إىل البيوع،  -3

 .(3)حمقملع ضمن رساسل علميٍة اجلامعة االس مية ورو مطبوعع 
اجلوووووارر البرريووووة، أو جوووووارر البروووور ا ووووي ، ورووووو تلخووووي ع للبروووور ا ووووي ، خلوووو   -4

 (.و و كتابنا  ذا) ،أحكامه كتلخي  الروضة من الرافعي
 .(4)شرل أمسا  هللا احلسىن، ورو تطو ع  -5
 .(5)القارر  شرل كافية ابن احلاج ، حمقملع يف رسالٍة علميٍة جبامعة -6

 
  

 

(، طبقوووووووات  ٩/30(، طبقوووووووات الشوووووووافعية الكووووووورب  للسوووووووبكي )1/363أعيوووووووان العصووووووور )  (1)
 (.2/254الشافعية البن قاضي شهبة )

(، العقوود املوو ر   ٩/31(، طبقووات الشووافعية الكوورب  للسووبكي )1/363أعيووان العصوور )  (2)
(، الوووووووودرر الكامنووووووووة  2/254(، طبقووووووووات الشووووووووافعية البوووووووون قاضووووووووي شووووووووهبة )407)ص  

(1/35٩.) 
 (.174العقد امل ر  )ص   (3)
(،  1/35٩(، الوووودرر الكامنووووة )407(، العقوووود املوووو ر  )ص  126الطووووالع السووووعيد )ص    (4)

 (.1/383بغية الوعا  )
 (.2/1370ن )كشف الظنو   (5)
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 وفاته : املطلب الثامن
 .(1)ه  صر، عن مثانني سنة727رج  سنة  شهريف  -رمحه هللا-تويف 

  

 

(، الوووايف الوفيووات  ٩/31(، طبقووات الشووافعية الكوورب  للسووبكي )1/364أعيووان العصوور )  (1)
 (.2/255(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )8/61)



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .املبحث الثاني: التعريف بالكتاب )اجلواهر البحرية(
 : وفيه ستة مطالب 

 املطلب الو : حتقيق اسا الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.          
 اب، ومكانته العلمية.: أمهية الكتاملطلب الينا   
 املطلب الينالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.  
 الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.املطلب   
 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  
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 وتوثيق نسبته إىل املؤلف اب، الكتحتقيق اسم : املطلب األول
 الكتاب:أواًل: حتقيق اسا 

 ورد هل ا الكتاب امسان متقاران: 

يف مقدمة الكتاب، ورو: )اجلوارر البرريوة(، حيوث  -رمحه هللا-ما ذكره املصنف  -1
قال: "ومسيته اجلوارر البررية"، وروو االسوم الو ي أثبت وه  لوقووع االختيوار عليوه مون 

 قِّبل قسم الفقه.

مووا ذكووره مجيووع أصووراب الووتاجم، والفقهووا  الوو ين نقلوووا عوون روو ا الكتوواب، ورووو:  -2
 )جوارر البرر(.

 ف:اثنياً: توثيق نسبته إىل املؤل
الرجووووع إىل كووو م املصووونف يف الكتووواب، وإىل كتووو  الوووتاجم وغريروووا مووون املصوووادر 

د بوون حمموود ملفلفووه أمحوو  -اجلوووارر البرريووة-واملراجووع ذات الصوولة، يتبووني أن روو ا الكتوواب 
 لك مما يلي:القمويل، ويتبني ذ

بنسوووبة الكتووواب إليوووه، حيوووث قوووال يف مقدموووة الكتووواب:  -رمحوووه هللا-تصوووريح املصووونف  .1
 .(1)"ومسيته اجلوارر البررية"

قووووال الصوووووفدي: "وشوووورول الوسوووووي  يف الفقووووه يف جملوووووداٍت كثووووريٍ ، وفيوووووه نقووووولع غزيووووور ع،  .2
نقولوووه يف جملوووداٍت ومسووواه: جوووووارر ومباحوووثع مفيووود ع، ومسووواه: البرووور ا وووي ، مث جووورَّد 

 .(2)البرر"
 .(3)قال اتج الدين السبكي: "صاح  البرر ا ي ، وكتاب جوارر البرر" .3

 

 /أ[ اجلز  األول، نسخة مترف طوبقبوسراي.2لوحة ] (1)
 .(8/61)الوايف الوفيات  (2)
 .(٩/30)  للسبكي رب طبقات الشافعية الك (3)
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خلوووو  أحكامووووه خاصووووًة كتلخووووي  الروضووووة موووون الرافعووووي، مسوووواه:  ل األسوووونوي: "مثقووووا .4
 .(1)جوارر البرر"

 حنووٍو موون وصوونَّف يف الفقووه البروور ا ووي  شوورول بووه الوسووي  للغووزايل يفقووال العبووادي: " .5
طوووه ومسووواه: جووووارر البرووور ا وووي  يف عشووورين جملووودٍ ، مث اختصوووره يف مثانيوووة جملوووداٍت ا

 .(2)شرل الوسي "
قال ابن امللقن: "صاح : البرر ا ي  يف شرل الوسي ، وروو كتوابع جليولع، جوامعع  .6

 .(3)اجلوارر، وري جليلةع أيضاً"ألشتات امل ر ، مث خلصه يف: 
 .(4)البرر"لقمويل صاح  اجلوارر، و قال السيوطي: "والن م ا .7
 .(5)قال شي  االس م زكراي األنصاري: "ونقله القمويل يف حبره، وجزم به يف جوارره" .8
 .(6)قال اخلطي  الشربيين: "كما يف جوارر القمويل" .٩

 .(7)جوارره"قال ابن شهاب الرملي: "وجر  عليه القمويل يف  .10
ووورولو القموووويل الوسوووي  يف .11 جملوووداٍت مسووواه: البرووور ا وووي ، مث  قوووال حووواجي خليفوووة: "شو

 .(8)ه: جوارر البرر، ورو املخطو  بني أيدينا"خلصه ومسا
قووال الزركلووي: "وعووين الوسووي  يف فقووه الشووافعية، فشوورحه ومسوواه: البروور ا ووي ، مث  .12

 .(٩)األزررية" جرد نقوله ومساه: جوارر البرر، جملداتع منه يف

 

 (.2/16٩)  لألسنوي طبقات الشافعية (1)
 .(154-153)ص   ذيل طبقات الفقها  الشافعيني (2)
 (.407العقد امل ر  )ص   (3)
 (.343اتري  اخللفا  )ص  (4)
 (.1/83أسىن املطال  ) (5)
 (.3/484مغين ا تاج ) (6)
 (.5/243هناية ا تاج ) (7)
 .(2/2008)كشف الظنون   (8)
 .(1/222)األع م  (٩)
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جوووارر البروور يف تلخووي  البروور ا ووي  : "قووال البوواا  البغوودادي يف ترمجووة القمووويل .13
 .(1)"جزا ٍ أستة 

قوال عمور كرالووة: "البرور ا ووي  يف شورل الوسووي  للغوزايل يف حنووو أربعوني جملوودٍ ، مث  .14
 .(2)خل  أحكامه يف كتاٍب مساه: جوارر البرر يف فروع الفقه الشافعي"

 .الكتاب غري رفال  من علما  امل ر ونس  له 
 
 *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.1/105ردية العارفني ) (1)
 (.2/161)مع م املفلفني  (2)
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 أمهية الكتاب، ومكانته العلمية  : الثاين طلبامل
 تت لم أمهية ر ا الكتاب، ومكانته العلمية يف النقا  التالية:

، ومكانتووه العلميووة الرفيعووة، وقوود سووبمل ذكوور ذلووك علووو منزلووة مفلفووه جنووم الوودين القمووويل -1
 .(1) ا يغين عن إعادتهعند ترمجة املفلف، 

وال  ا الكتوواب، واعتمووادرم عليووه يف نقوول أقوو نقووُل موون جووا  بعووده موون العلمووا  عوون روو  -2
 الشافعية ونصوصهم، وقد مر ذكر ذلك يف املطل  السابمل.

ثري ، والنقول الووفري ، جيعلوه مون زمور  كون الكتاب  وي املباحث الغزير ، والفروع الك  -3
فراسووود التصووونيفات يف الفقوووه الشوووافعي، واملطووووالت، واملوسووووعات الفقهيوووة الووويت يُرجوووع 

ال سيما أن املصنف مجع عن كل من سبقه، فهو كتابع جامعع جلميوع املسواسل إليها، 
 الفقهية، وأغل  الفروع يف الفقه الشافعي.

 ، فمن ذلك ما يلي:ثنا  العلما  علم ر ا الكتاب  -4
قووووال الصووووفدي: "وشوووورول الوسووووي  يف الفقووووه يف جملووووداٍت كثووووريٍ ، وفيووووه نقووووولع غزيوووور ع،  -

روور ا ووي ، مث جوورَّد نقولووه يف جملووداٍت ومسوواه: جوووارر ومباحووثع مفيوود ع، ومسوواه: الب
 .(2)البرر"

الرفعوة، قال األسنوي: "شرل الوسوي  شورحاً مطوواًل، أقورب تنواوالً مون شورل ابون  -
وإن كان كثري االستمداد منه، وأكثر فروعاً منه أيضاً، بل ال أعلم كتااً يف املو ر  أكثور 

خلوو  أحكامووه خاصووًة كتلخووي   الوسووي ، مثمسوواسل منووه، مسوواه: البروور ا ووي  يف شوورل 
 .(3)الروضة من الرافعي، مساه: جوارر البرر"

 *** 
 

 

 (.24)ص (1)
 .(8/61)الوايف الوفيات  (2)
 (.2/16٩)  لألسنوي طبقات الشافعية (3)
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 احملقق منهج املؤلف يف النص : املطلب الثالث
 ومنه ه يف الن  ا قمل يتلخ  فيما يلي:

: "وجعلته أحكامواً جموردً  -رمحه هللا-ذكر األحكام جمرد  عن األدلة يف الغال ، قال  .1
الوووودليل السووووهل، وقصوووودت بوووو لك تسووووهيل مراجعتووووه، والنقوووول منووووه، عوووون األدلووووة، إال 

 .(1)واالعتماد عليه يف الفتيا، واحلكم"
هيوة حسو  ترتيو  الشوافعية عمومواً، وحسو  ترتيو  رت  الكتاب علم األبواب الفق .2

 الوسي  للغزايل خصوصا  فالكتاب اختصارع لشرل الوسي .
 ي كر الطرق، واألقوال، واألوجه يف املسألة. .3
عن أحد علما  امل ر  فإنه يصوغ ك مه بعبارته وأسولوبه، ال بعبوار  ذلوك  نقلهعند  .4

 العامل غالباً.
ذكر من ينقل عنه من أسموة املو ر ، فيقوول موثً :  -رمحه هللا-كثرياً ما يُبهم املفلف  .5

 "قال األصراب" أو "قال بعضهم" أو "قيل".
ذكرروا أسموة املو ر  يف املسوألة، االعتاضوات الويت  -رمحوه هللا-كثرياً موا يوورد املفلوف  .6

 .مث يرد عليها ويفندرا
 ي.ي كر القول الراجح يف املسألة، ويتبع يف ذلك الرافعي، والنوو  .7
 إذا كان له رأيع خاصع يف املسألة ُيصودِّرُُه بقوله: "قلت". .8
" أو "كما سيأيت". .٩  ُيكثر من االحاالت بقوله: "كما مرَّ
ك بسوب  ويودخل يف موضووٍع آخور أحيوا ً  وذلو  ُيكثر من ذكر املسواسل، والتفريعوات، .10

 استطراده الكثري، مما يدل علم سعة علمه وفقهه.
نصووواً مووون دون إشوووارٍ  إليهوووا كالشووورل الكبوووري للرافعوووي، ُيكثووور النقووول عووون بعوووض الكتووو   .11

 واجملموع والروضة للنووي، واملطل  العايل وكفاية النبيه البن الرفعة.
لووه يف املسووألة،  ، واترً  يوو كر قووولني-رمحووه هللا- يوو كر يف بعووض املسوواسل قووول الشووافعي .12

 أي: القدم واجلديد.

 

 /أ[ اجلز  األول، نسخة مترف طوبقبوسراي.2لوحة ] (1)
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 ا ً ينقل أقوال امل ار  األخر .يقتصر علم أقوال امل ر  الشافعي غالباً، وأحي .13
يستخدم العبار  السوهلة الواضورة، ويبتعود عون وحشوي األلفوا ، والعبوارات الغامضوة،  .14

.  والرموز اليت حتتاج إىل فكٍّ
 اً واضراً، وذلك حينما ير  وجود لبٍ  يف فهمها.ساسل تصوير يصور بعض امل .15
 يشرل غري  األلفا ، ويعرف املصطلرات. .16
 أحيا ً للمسألة الكتاب، أو السنة، أو األثر.يستدل  .17

 
 *** 
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 اصطالحات املؤلف يف النص احملقق: املطلب الرابع
صوط حات، وبياهنوا  يف كتابوه رو ا كثورياً مون اال -رمحوه هللا-لقد استخدم املصونف 

 كالتايل:
 أواًل: املصطلحات املتعلقة أبصحاب املذ ب:

الشوافعية الو ين بلغووا يف العلوم مبلغواً عظيمواً، حو، كانوت هلوم : روم فقهوا  الصحاب -1
اجتهوواداهتم الفقهيووة اخلاصووة الوويت خرجورووا علووم أصووول االمووام الشووافعي، واسووتنبطورا 

سووووبون إىل االمووووام الشووووافعي وم ربووووه، موووون خوووو ل تطبيوووومل قواعووووده، ورووووم يف ذلووووك منت
 .(1)ويسموون: أصراب الوجوه

 ال غريرم. : رم مجهور الشافعيةالكينرون -2
 .(2): يريد به إمام احلرمني اجلويين يف كتابه: هناية املطل اإلمام -3
 رم مجهور الشافعية ال غريرم. اجلمهور: -4
ــانيون  -5 ــراو ة)اخلراســ تلقوووووا وتتلموووو وا علووووم علمووووا   (: رووووم فقهووووا  الشووووافعية الوووو يناملــ

رسووي  طريقووة الشووافعية موون خراسووان، وهن وووا هن هووم، وصوونفوا وألفوووا علووم طووريقتهم، و 
اخلراسووانيني رووو: القفووال الصووغري املووروزي، ويتبعووه مجاعووةع كثووريون، وموون أشووهررم: أبووو 
حممد اجلويين، والفوورا ، والقاضوي حسوني، والشوي  أبوو علوي السون ي، واملسوعودي، 

 .(3)حلرمني اجلويينوإمام ا
ية من العراق، : رم فقها  الشافعية ال ين تلقوا وتتلم وا علم علما  الشافعالعراقيون -6

وهن وا هن هم، وصنفوا وألفوا علم طريقتهم، ورسي  طريقة العوراقيني روو: الشوي  أبوو 

 

ام  (، املووودخل إىل مووو ر  االمووو 62املووو ار  الفقهيوووة لعلوووي مجعوووة )ص  املووودخل إىل دراسوووة    (1)
 (.508-507الشافعي ألكرم القوامسي )ص  

 (.53املدخل إىل دراسة امل ار  الفقهية )ص  (2)
-343املووودخل إىل مووو ر  االموووام الشوووافعي )ص  ،  133-132هنايوووة املطلووو  املقدموووة/  (3)

351.) 
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ضي حامد االسفراييين، ويتبعه مجاعةع ال ُ صوون عدداً، ومن أشهررم: املاوردي، والقا
 .(1)الطربي، والبندني ي، وا املي، وسليم، والشريازي، والفارقي، وابن أيب عصرون

ــيالقا -7 : يقصووووود بوووووه القاضوووووي حسوووووني يف كتابوووووه: التعليقوووووة، إال إذا صووووورل اووووو ف ضـــ
 .(2)ذلك 

د الرافعووي : رووم موون جوواؤوا بعوود القوورن الرابووع موون علمووا  الشووافعية، وروو ا عنوو املتــأخرون -8
 .(3)من عصررم، أما بعد الرافعي والنووي فهم مون بعدمها ًباوالنووي ومن كان قري

 اللفظية العامة املتعلقة  ملذ ب:اثنياً: املصطلحات 
اتفووواق فقهوووا  املووو ر  الشوووافعي، ال غوووريرم مووون املووو ار   اتفقـــوا، ومـــا شـــابه ذلـــ : -1

 .(4)الفقهية
يُنسوو  وز أن ، وال جيو -رمحووه هللا-القووول الو ي اسووتُنب  مون نوو  الشوافعي  التخــريج: -2

 .(5)إليه
حكايوة املو ر ، فيقوول  واملراد ب لك اخت ف األصوراب يف الطريقان، أو الطرق: -4

بعضووهم موووثً : يف املسووألة قووووالن أو وجهوووان، ويقووول اآلخووور: ال جيوووز قووووالً واحوووداً أو 
وجهووواً واحوووداً، أو يقوووول أحووودمها: يف املسوووألة تفصووويلع، ويقوووول اآلخووور: فيهوووا خووو فع 

 .(6)ُيستعمل الوجهني يف موضع الطريقني وعكسه مطلملع، وقد

 

-343إىل مووو ر  االموووام الشوووافعي )ص    املووودخل،  133-132هنايوووة املطلووو  املقدموووة/  (1)
351.) 

(، مصوووووطلرات املووووو ار  الفقهيوووووة )ص  53راسوووووة املووووو ار  الفقهيوووووة )ص  املووووودخل إىل د  (2)
235.) 

 (.238(، مصطلرات امل ار  الفقهية )ص 184اخلزاسن السنية )ص   (3)
 (.513املدخل إىل م ر  االمام الشافعي )ص  (4)
 (.287-286البرث الفقهي المساعيل عبد العال )ص (5)
خل إىل مووو ر  االمووووام الشووووافعي )ص  (، املوووود 267مصوووطلرات املوووو ار  الفقهيوووة )ص    (6)

508-50٩.) 
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ي  صوور تصوونيفاً، أو إفتوواً ، وأشووهر روا  اجلديوود رووم: مووا قالووه الشووافع القــو  اجلديــد: -5
البوويطي، واملوز ، والربيووع املورادي، والربيووع اجليوزي، وحرملووة، ويوون  بوون عبود األعلووم، 

 .(1)احلكم، وغريرموعبد هللا بن الزبري املكي، وحممد بن عبد هللا بن عبد 
إىل مصر تصنيفاً، أو إفتاً ،  رو ما قاله الشافعي يف العراق قبل انتقاله القو  القدمي: -6

قال النووي: "وصنف يف العراق كتابه القدم، ويسمم: احل ة، ويرويوه عنوه أربعوةع مون 
 .(2)جلة أصرابه، ورم: أمحد بن حنبل، وأبو ثور، والزعفرا ، والكرابيسي"

رمحووه -يوودل علووم أن اخلوو ف بووني قووولني أو أقووواٍل للشووافعي ن، أو القــوا : والالقــ  -7
سووووووا ع كانوووووت األقووووووال قدحوووووًة أو جديووووودً ، وأرجريوووووة أحووووودرا يُعووووورف بتجووووويح  -هللا،

 .(3)األصراب له، أو الن  عليه
، أو نوووو ع لوووه، أو وجووووهع -رمحوووه هللا-يووودل علووووم أنوووه إموووا قووووولع للشوووافعي  املنصــــو : -8

 .(4)يفع ال يُعمل بهه الراجح من اخل ف، وأن مقابله ضعلألصراب، وأن
يدل علم أنه من أقوال الشافعي، ورو الوراجح مون اخلو ف يف املو ر ، وأن  النص: -٩

مقابلووه وجووهع ضووعيفع جووداً، أو قووولع توورجع موون نووٍ  يف نظووري مسووألٍة، فوو  يُعموول بووه، 
يوووه، أو ألنوووه مرفووووعع إىل ومُسوووي موووا قالوووه نصووواً  ألنوووه مرفووووع القووودر لتنصوووي  االموووام عل 

 .(5)االمام
اجتهووووادات االصوووراب املنتسوووبني إىل االموووام الشووووافعي روووي  الواهــــان، أو الواــــه: -10

وم ربووه، الوويت اسووتنبطورا علووم ضووو  األصووول العامووة للموو ر ، والقواعوود الوويت رمسهووا 

 

(، مصووطلرات املوو ار   281،280(، البرووث الفقهووي )ص  180اخلووزاسن السوونية )ص    (1)
 (.253الفقهية )ص 

 (.  278(، البرث الفقهي )ص 17٩(، اخلزاسن السنية )ص  1/٩اجملموع ) (2)
(،  505(، املووووووووودخل إىل مووووووووو ر  االموووووووووام الشوووووووووافعي )ص  181اخلوووووووووزاسن السووووووووونية )ص    (3)

 (.266مصطلرات امل ار  الفقهية ملرم الظفريي )ص  
 (.286(، البرث الفقهي )ص 182اخلزاسن السنية )ص   (4)
 (.251-250صطلرات امل ار  الفقهية )ص املصدران السابقان، م (5)
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االموووام الشوووافعي، وروووي ال ختووورج عووون نطووواق املووو ر ، ويف مووود  صووورة نسوووبة الوجوووه 
وورَّج ليووه"  ألنووه إىل االمووام الشووافعي، قووال االمووام النووووي: "األصووح أنووه ال يُنسوو  إ املخو

مودَّ  اجتهاد صاح  الوجه، وإن ذُكر يف مسألٍة وجهان فقود يكوو  لفقيهوني، وقود 
يكووو  لفقيووٍه واحووٍد، وإذا كووان روو ا االجتهوواد اخلوواص مبنيوواً علووم قاعوودٍ  أصوووليٍة غووري 

ي، فوو  يُعتوورب روو ا الوورأي عنوودرا وجهوواً يف املوو ر  القاعوود  الوويت ذكررووا االمووام الشووافع
 .(1)الشافعي

 اثليناً: مصطلحات الرتايح والتضعيف والتربي:
رو احلكم األقو  شبهاً العلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان  الشبه: -1

 .(2)علم قياسني، لكون العلة يف أحدمها أقو  من اآلخر
ــح:  -2 لوجووووه ألصوووراب االموووام الشوووافعي، مووون الووووجهني، أو اروووو الووورأي الوووراجح الصـ

بني الوجهني قوايً، النظر إىل قو  دليل كٍل منهما، وترجح  االخت فوذلك إذا كان 
أحدمها علم اآلخر، فالراجح من الوجوه حينئٍ  روو األصوح، ويقابلوه الصوريح الو ي 

 .(3)يه ل لك يشاركه يف الصرة، لكن األصح أقو  منه يف قو  دليله، فتجَّح عل 
، -رمحوووه هللا-وال ل موووام الشوووافعي روووو الووورأي الوووراجح مووون القوووولني، أو األقووو  الظهـــر: -3

وذلك إذا كان االخت ف بني القولني قوايً، النظور إىل قوو  دليول كوٍل منهموا، وتورجح 

 

(، مصووووطلرات املوووو ار  الفقهيووووة )ص  182(، اخلووووزاسن السوووونية )ص  1/43٩اجملموووووع )  (1)
 (.508االمام الشافعي )ص  (، املدخل إىل م ر  267

(، املوودخل إىل موو ر  االمووام الشووافعي  275-274مصووطلرات املوو ار  الفقهيووة )ص    (2)
 (.511)ص 

(، املوودخل  272-271(، مصووطلرات املوو ار  الفقهيووة )ص181اخلووزاسن السوونية )ص    (3)
 (.510-50٩إىل م ر  االمام الشافعي )ص  
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أحدمها علم اآلخور، فوالراجح مون أقووال االموام الشوافعي حينئوٍ  روو األظهور، ويقابلوه 
 .(1)يشاركه يف الظهور، لكن األظهر أشد منه ظهوراً يف الرجرانالظارر ال ي 

 األقي  من األوُجه ما ترجح القياس. القيس: -4
ال ي تووعوضَّدو رحود أسوباب التجويح كقوو  الودليل، أو مناسوبته للزموان أو موا  الرااح: -5

 .(2)اقتضاه العرف، أو لشهرته
ب الشووافعي مسووتخروجع موون كوو م يوودل علووم كووون اخلوو ف وجهوواً ألصوورا الصــحيح: -6

ام، وأن اخل ف غري قويع  لعدم قو  دليل املقابل، وأن املقابل ضعيفع وفاسودع ال االم
يُعمل به  لضعف مدركه، وإمنا العمل الصريح، قوال الرملوي: "والصوريح أقوو  مون 

 .(3)األصح"
قابوول ه األصووراب، وُيسووتعمل حووني يكووون املموون ألفووا  التجوويح بووني وجووو  الصــواب: -7

 .(4)ذلك لضعف مدركهوجهاً ضعيفاً أو وارياً  و 
روووو القوووول، أو الوجوووه الووو ي قووووي دليلوووه، وكوووان راجرووواً علوووم مقابلوووه، وروووو  الظـــا ر: -8

 .(5)الرأي الغري ، إال أن الظارر أقل رجرا ً من األظهر
ف يف املسووووألة، ويظهوووور لووووه أن موووون خاصووووية النووووووي، ومعنوووواه: وجووووود اخلوووو  املختــــار: -٩

 .(6)دليلهم ب مع الطاسفة القليلة من حيث قو الصوا
يُطلمل ر ا االصط ل علم الورأي الوراجح يف حكايوة املو ر ، وذلوك عنود  املذ ب: -10

اخوت ف األصووراب يف حكايتووه بوو كررم طووريقني، أو أكثوور، فيختووار املصوونف مووا رووو 
 

(، املوودخل  270-26٩الفقهيووة )ص    (، مصووطلرات املوو ار 17٩اخلووزاسن السوونية )ص    (1)
 (.506إىل م ر  االمام الشافعي )ص  

 (.274مصطلرات امل ار  الفقهية )ص  (2)
 (.1/4٩هناية ا تاج ) (3)
 (.273-272)صمصطلرات امل ار  الفقهية  (4)
 (.274مصطلرات امل ار  الفقهية )ص  (5)
 (.276 (، مصطلرات امل ار  الفقهية )ص183اخلزاسن السنية )ص   (6)
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وي: "وحيووث أقووول: علووم األظهوور، أو الووراجح منهووا ويقووول: علووم املوو ر ، قووال النووو 
قوووول: علوووم املووو ر ، فهوووو مووون الطوووريقني، أو املشوووهور، فهوووو مووون القوووولني، وحيوووث أ

 .(1)الطرق"
ــهور: -11 ، إال أنوووه أييت حيوووث -رمحوووه هللا-ُيسوووتعمل للتجووويح بوووني أقووووال الشوووافعي  املشـ

 .(2)يكون القول املقابل ضعيفاً  لضعف مدركه، ومقابل املشهور رو الغري 
، وأن وجوود اخلو  يدل علم يف قوٍ ، أو يف واٍه: -12  ف، وأن القوول، أو الوجوه ضوعيفع

 .(3)مقابله يف القول األظهر أو املشهور، ويف الوجه األصح أو الصريح
 

  

 

 (. 1/6روضة الطالبني ) (1)
(، املوودخل  271-270(، مصووطلرات املوو ار  الفقهيووة )ص  17٩اخلووزاسن السوونية )ص    (2)

 (.507إىل م ر  االمام الشافعي )ص  
 (.180نية )ص  اخلزاسن الس (3)



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 42 

 .مصادر املؤلف يف النص احملقق :  املطلب اخلامس
نقوول و  مصوادر كثووريٍ ،ر البرريوة( علووم يف كتابووه )اجلوووار -رمحوه هللا-اعتمود القمووويل 
-وروو الغالو -لن ، وأخر  املعىن كتٍ  أخر ، وينقل اترً  ا  منها مباشرً  أو بواسطة

يو كر اسوم مفلفوه فقو ،  وأحيوا اسم الكتواب الو ي ينقول منوه فقو ،  -أحيا - ي كرو ، 
 .ي كر اسم املفلف مع الكتاب  وأحيا 

 و ذه املصادر مرتبة على حروف املعجا:
 مطبوع.  ،ه( 204ل مام حممد بن إدري  الشافعي )ت:  الم .1
أليب القاسم عبد الرمحن بن حممد الفورا  )ت:   عن أحكام فروع الداينة اإل نة .2

 ه(، تطو .461
ل مام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت:  إحياء علوم الدين .3

 ه(، مطبوع.505
 ،ه(544ليرص  السبيت )ت: للقاضي عياض ا إكما  املعلا بفوائد مسلا  .4

 مطبوع.
 ه(، تطو .204 :دري  الشافعي )ت مد بن إل مام حماإلمالء   .5
 ه(، تطو .386 :أليب القاسم عبد الواحد بن احلسني الصيمري )ت  اإليضاح .6
ه(، 448 :ل مام أيب الفرج حممد بن عبد الواحد الدارمي )ت  االستذكار .7

 تطو .
 :بن أيب عصرون )ت اللقاضي أيب سعد شرف الدين عبد هللا بن حممد  االنتصار .8

 بوع.ه(، مط585
ه(،  502 :عبد الواحد بن إمساعيل الرواي  )ت   أليب ا اسنحبر املذ ب  .٩

 مطبوع.
 ه(، مطبوع.505 :ايل )ت ل مام أيب حامد الغز البسيط يف املذ ب  .10
 ه(، مطبوع.558أليب اخلري  ىي العمرا  )ت:  البيان  .11
يل أليب سعد عبد الرمحن بن مأمون املتو تتمة اإل نة عن أحكام فروع الداينة  .12

 ه(، مطبوع. 478)ت: 
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ه(، 405للقاضي أيب القاسم يوسف بن أمحد بن كج الدينوري )ت: التجريد  .13
 تطو .

للقاضي أيب علي احلسن ابن أيب ررير  )ت:   صر املز التعليق الكبري على خمت .14
 ه(، تطو .345

)ت:    للشي  أيب علي احلسن بن عبيد هللا البندني ي التعليقة املسماة  جلامع .15
 تطو . ه(،425

 ه(، تطو .406للشي  أيب حامد االسفراييين )ت: التعليقة  .16
 ه(، مطبوع. 450للقاضي أيب الطي  الطربي )ت:  التعليقة .17
 ه(، مطبوع.462للقاضي أيب علي احلسني بن حممد املروزي )ت:  التعليقة .18
 لع   الدين الطاووسي. التعليقة يف شرح احلاوي الصغري  .1٩
 اشي القفال الكبري.للقاسم بن حممد الش  التقريب .20
 وع. ه(، مطب335أليب العباس الطربي ابن القاص )ت: التلخيص  .21
 ه(، مطبوع. 476للشي  أيب إسراق الشريازي )ت:  التنبيه .22
 ه(، مطبوع. 516للع مة أيب حممد احلسني البغوي )ت: التهذيب  .23
 ل مام أيب الفرج حممد بن عبد الواحد الدارمي )ت: اامع اجلوامع ومودع البدائع .24

 ه(، تطو .448
مساعيل الرواي  )ت:  عبد الواحد بن إ يب ا اسنأل حلية املؤمن واختيار املوقن .25

 ه(، مطبوع.502
 ه(، مطبوع. 505ل مام أيب حامد الغزايل )ت: اخلالصة  .26
 ه(، تطو .550للقاضي أيب املعايل جملي بن مجيع )ت: الذخائر  .27
 ه(، تطو .425)ت:  ندني يللشي  أيب علي احلسن بن عبيد هللا البالذخرية  .28
 ه(، تطو .4٩5أليب احلسن العبادي )ت: الرقا  .2٩
 ه(، مطبوع.  676ل مام أيب زكراي النووي )ت:  ضة الطالبني وعمدة املفتنيرو  .30
 مطبوع.  ،ه( 458للبيهقي )ت:  السنن الكربى .31
 ه(، مطبوع. 477أليب نصر ابن الصباغ )ت: الشامل يف فروع الشافعية  .32
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 ه(، تطو .433أليب الفضل عبد هللا بن عبدان )ت:  شرائط الحكام  .33
 ه(، تطو .340أليب إسراق إبراريم بن أمحد املروزي )ت:شرح خمتصر املز    .34
 أليب بكر حممد بن داود املعروف الصيدال ، تطو . شرح خمتصر املز  .35
 ه(، تطو .600أليب الفتول الع لي )ت: شرح مشكالت الوسيط والوايز  .36
 مطبوع.  ،ه(676ل مام أيب زكراي النووي )ت:  على مسلا يشرح النوو  .37
للشي  أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد الس م  فتاوى العز بن عبد السالم .38

 ه(، مطبوع. 660)ت: 
  ،ه( 643لعثمان بن عبدالرمحن املعروف ابن الص ل )ت:  فتاوى ابن الصالح .3٩

 مطبوع.
 ه(، مطبوع.516البغوي )ت:   للع مة أيب حممد احلسنيفتاوى البغوي  .40
 ه(، مطبوع. 505ل مام أيب حامد الغزايل )ت: فتاوى الغزايل  .41
 ه(، مطبوع.462للقاضي أيب علي احلسني املروزي )ت: فتاوى القاضي حسني  .42
 ه(، مطبوع. 417لعبد هللا بن أمحد املعروف القفال الصغري )ت:  فتاوى القفا  .43
ل مام عبد الكرم بن حممد الرافعي  ري(والشرح الكبفتح العزيز يف شرح الوايز  .44

 ه(، مطبوع. 623)ت: 
 ه(، مطبوع. 438للشي  أيب حممد اجلويين )ت: الفروق  .45
للشي  أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد  قواعد الحكام يف مصاحل الانم  .46

 ه(، مطبوع. 660الس م )ت: 
 ه(، تطو .245أليب علي احلسني الكرابيسي )ت:  كتاب القدمي .47
 ه(، مطبوع.710لن م الدين ابن الرفعة )ت: كفاية النبيه يف شرح التنبيه  .48
بترقيمل: أ. د. عبدالكرم بن  ، ه(، مطبوع415أليب احلسن ا املي )ت: اللباب  .4٩

 صنيتان العمري. 
 ه(، مطبوع. 264أليب إبراريم إمساعيل املز  )ت:  خمتصر املز   .50
ه(، 344احلداد )ت:  بن أمحد ابن بكر حممد أليب املسائل املولدات والفروع( .51

 مطبوع.
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 ه(، مطبوع. 415أليب احلسن ا املي )ت:  ملقنعا .52
ه(،  403للقاضي أيب عبد هللا احلسني احلليمي )ت:  املنهاج وشعب اإلميان( .53

 مطبوع.
 ه(، مطبوع. 476للشي  أيب إسراق الشريازي )ت:  املهذب .54
 ه(، مطبوع. 478 )ت: المام احلرمني اجلويينهناية املطلب يف دراية املذ ب  .55
 ه(، مطبوع. 505ل مام أيب حامد الغزايل )ت: الوايز يف املذ ب  .56
 ه(، مطبوع.505ل مام أيب حامد الغزايل )ت:  الوسيط يف املذ ب .57
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 سخ املوجودة هلذا الكتاب وصف الن: املطلب السادس
 وصف النسخ اخلطية املختارة للتحقيق:أواًل: 

 اي، اسطنبو ، تركيا. نسخة مكتبة متحف طوبقبوسر  -1
ت هلا بو) (  وري من أ  وأقدم نس  املخطو ، ر ه النسخة كأصل، ورمز  ت اعتمد

واخلرم،  ،من السق  -يف األغل –ة ملري سا مجيل، و و واضح مكتوبة ا  مقرو  
 وعليها متلك. وتصويررا عايل اجلود ، ،وغريرا من العيوب  والسواد ، والبياض ،والطم 

 (. 720ها: )فظرقم ح -1
( جملدا، ومفقود منها 12(، وأصل املخطو  يقع يف )٩عدد اجمللدات: ) -2

 اجمللد: الثا ، واخلام ، واحلادي عشر إال أهنا موجود  يف النس  األخر . 
 ( لوحة. 5٩وعدد اللوحات اليت حققتها: ) ،(2020: )عدد اللوحات  -3
 (.25: )عدد األسطر -4
 (.15إىل  10يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : نس  مشرقي.نوع اخل  -6
 ابن مسعود احلكري. .....  اسم الناس : -7 

 رو(. 800: )اتري  النس   -8
 : العناوين الرسيسية والفرعية األمحر، واقي الن  األسود.  املداد نو ل -٩

 نسخة املكتبة ال  رية، القا رة، مصر. -2
 بسب  رومشي  يسري من اخلهتا ت اجمللدات وهناايااييف بد)ز(،  بو للمقابلة، ورمزت هلا 

 ال تفثر يف القرا   أبداً، وعليها متلك.، إال أهنا األرضة
 (.42315/42316ها: )حفظرقم  -1
(، وري: الثا ، والثالث مقسم علم جزسني، والرابع،  5: )عدد اجمللدات  -2

 واخلام .
 ( لوحة. 1٩وعدد اللوحات اليت حققتها: ) ،(865: )عدد اللوحات  -3
 (.2٩: )سطراأل عدد -4
 (.18إىل  15يف السطر: ) عدد الكلمات  -5



 .املبحث الثاني: التعريف بالكتاب  

     _______ _______ 47 

 : نس  مشرقي.نوع اخل  -6
 .مقرو  متوس  الوضولجود  اخل :  -7
  اسم الناس : علي ا ّلي الشافعي. -8
 ه(.863اتري  النس : ) -٩

 : العناوين الرسيسية والفرعية األمحر، واقي الن  األسود.  املداد نو ل -10
 

 طية الخرى للكتاب:  ف النسخ اخلاثنياً: وص
 . (1) تنبيه: ال يوجد القسم اخلاص يب يف ر ه النس 

نسخة املكتبة الوطنية،  ريس، فرنسا، وعنها نسخة مصورة يف مركز املل   -1
بعد االط ع واملقارنة تبني أن ر ه النسخة ري يف الواقع تكملة لنسخة  فيصل، 

 املكتبة األزررية. 
 (. 1026ها: )فظحرقم  -1
 (، وفيه اجلز  اخلام  والسادس. 1: )عدد اجمللدات  -2
 (. 347: )عدد اللوحات  -3

 (.2٩: )عدد األسطر -4
 (.18إىل  15يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : نس  مشرقي.نوع اخل  -6
 جود  اخل : مقرو  متوس  الوضول. -7
 اسم الناس : علي ا لي الشافعي. -8
 رو.863من شهر ربيع األول سنة ثالث والعشرين : يوم األحد الاتري  النس   -٩

 : العناوين الرسيسية والفرعية األمحر، واقي الن  األسود.  املداد نو ل-10
 نسخة دار الكتب، القا رة، مصر. -2

 (.84/226/ 4/7٩ها: )حفظرقم  -1

 

 225-3/224فهرس آل البيت  (1)
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  ، وجزآن غري مرقمني،(، وري اجلز : األول، الرابع، اخلام5عدد اجمللدات: ) -2
، اتضح بعد الترري والبرث أن 31٩و317برقم  آخران جزآن  ورناك

أحدمها شرل للوسي  ملفلف آخر واجلز  اآلخر جز  من البرر ا ي  
 للقمويل.

 (. ٩20: )عدد اللوحات  -3

 (.25: )عدد األسطر -4
 (.20-15يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 معتاد(.: )نس  مشرقي نوع اخل  -6
 بد اللطيف املتطي .اسم الناس : موسم بن ع -7
 اتري  النس : غري معروف.  -8

 : أسود. املداد نو ل -٩
ر ه بعد االط ع واملقارنة تبني أن   ا،، إسطنبو ، تركياملكتبة السليمانية نسخة -3

 يف الواقع اجلز  الثا  املفقود من نسخة مترف طوبقبوسراي. النسخة ري 
 (. 516ها: )حفظرقم  -1
 لثا . و اجلز  ا(، ور1: )عدد اجمللدات  -2
 (. 238: )عدد اللوحات  -3

 (.25: )عدد األسطر -4
 (.15إىل  10يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : نس  مشرقي.نوع اخل  -6
 جود  اخل : مقرو  واضح ومجيل -7
 ه(.800)..... ابن مسعود احلكري،  :اتري  النس اسم الناس  و  -8
 ألمحر، واقي الن  األسود.  : العناوين الرسيسية والفرعية ااملداد نو ل -٩
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 -امللحق-

 مناذج من املخطوط 
 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي والصل( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة الوىل من املخطوط
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 اللوحة الخرية من املخطوط
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 اللوحة الوىل من النص احملقق                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  اللوحة الوسطى من النص احملقق
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 اللوحة الخرية من النص احملقق
 نسخة املكتبة ال  رية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اللوحة الوىل من املخطوط
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 اللوحة الخرية من املخطوط
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة الوىل من النص احملقق
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوحة الخرية من النص احملقق

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النص احملقق : الثانيالقسم 
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 ]بداية النص احملقق[ 

 :وفيه مساسل ،يف األكل الينالثالطرف 

 ووووول للمرووووورم أكووووول حلوووووم صووووويد صووووواده حووووو ل إبذن صووووواحبه أو متليكوووووه  :الوىل
 / وال جوووووووووووزا  عليوووووووووووه ،انتوووووووووووهإذا مل يصوووووووووووده ا ووووووووووورم وال إبذنوووووووووووه وال بداللتوووووووووووه وال إبع :إايه
 .(1)فيه

سووووووا  كوووووان إبذنوووووه أو  ،أو غوووووريه لوووووه ،و ووووورم عليوووووه أكووووول حلوووووم صووووويد صووووواده روووووو 
سووووووا  دل عليوووووه  ،أو علوووووم قتلوووووه بداللتوووووه أو إعوووووار  آلوووووة ،أو أعانوووووه علوووووم اصوووووطياده ،ال

وموووووا وقوووووع يف  ،(2)سووووووا  أعووووواره موووووا يسوووووتغين عنوووووه القاتووووول أو ال ،داللوووووة ظوووووارر  أو خفيوووووة
 .(4)حل ما دل عليه فغل  خ ف يفحكاية  (3)الوجيز

ويف حلووووووووه لغووووووووريه موووووووون  ،اعًوووووووو حووووووووُرم عليووووووووه قط :اإذا ذبووووووووح ا وووووووورم صوووووووويدً  :الينانيـــــــــة
 ،(5)املنووووووووووع ورووووووووووو ميتووووووووووة :-ورووووووووووو اجلديوووووووووود- أصوووووووووورهما ،قوووووووووووالن :ا لووووووووووني وا وووووووووورمني

األصووووووووووراب  ن كثوووووووووورياً موووووووووونإ :(7)الطووووووووووربي وقووووووووووال القاضووووووووووي ،(6)أنووووووووووه  وووووووووول :والقوووووووووودم

 

(، ردايووووووة  7/303(، اجملموووووووع )4/17٩(، البيووووووان )2/6٩6(، الوسووووووي  )4/304احلوووووواوي )  (1)
 (.2/812السالك )

 (.220(، القِّر  لقاصد أم الُقر  )ص142املصادر السابقة، صلة الناسك )ص (2)
 (.1/270الوجيز ) (3)
 (.7/303قال النووي: "ور ا ال خ ف فيه". اجملموع ) (4)
(، ردايوووة  3/155(، الروضوووة )3/500(، فوووتح العزيوووز )4/181(، البيوووان )2/6٩6الوسوووي  )  (5)

 (2/810ك )السال
 املصادر السابقة. (6)
  فقيهووا  كووان ،  الشووافعي  الفقيووه  القاضووي  الطووربي  طووارر  بوون  هللا  عبوود   بوون  طووارر،  الطيوو   رووو: أبووو  (7)

 (.ه 450:  ت، )املز  تتصر شرل الكرب  التعليقة صاح ،  جمتهدا أصوليا
= 

 /ب[61]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 56 

روووووووووووو ا ممووووووووووووا يفوووووووووووو، فيووووووووووووه  :وقووووووووووووال -أيضوووووووووووواً – (2)وصوووووووووووورره الوووووووووووورواي  ،(1)روهصوووووووووووور
 ،ىل القووووووووووووووووودمإفنسووووووووووووووووو  األول   النسوووووووووووووووووبة (4)وعكووووووووووووووووو  البنووووووووووووووووودني ي ،(3)القووووووووووووووووودم
فعلووووووووووووووم األول لووووووووووووووو كووووووووووووووان   ورووووووووووووووو خوووووووووووووو ف املشووووووووووووووهور ،(5)ىل اجلديوووووووووووووودإوالثووووووووووووووا  

مل يلزموووووووووووه جوووووووووووزا   :ولوووووووووووو أكلوووووووووووه حووووووووووو ل ،(6)وجبوووووووووووت القيموووووووووووة موووووووووووع اجلوووووووووووزا  :الوًكووووووووووو مم
ا يلزموووووووه ملالكوووووووه موووووووا وعلوووووووم الثوووووووا  لوووووووو كوووووووان مملوًكووووووو  ،(7)كموووووووا لوووووووو أكووووووول ميتوووووووة   اقطعًووووووو 

 .(8)بني قيمته حياً وم بوحاً 

 ،فيووووووووه طريقووووووووان ؟حتللووووووووه موووووووون إحرامووووووووه (٩)]بعوووووووود[وروووووووول  وووووووول لووووووووه األكوووووووول منووووووووه  

 

  سوري(،  16-5/12)  الكورب  الشوافعية طبقات(، 515-2/512) وفيات األعيان  ترمجته يف:  
 (.281-13/27٩)  النب   أع م

 (.546التعليقة )ص (1)
  كتوواب  صوواح   شووافعّي،  فقيووه،  الوورواي   أمحوود   بوون  إمساعيوول  بوون  الواحوود   عبوود ،  ا اسوون  رووو: أبووو  (2)

  موون  فراغووه  بعوود   شووهيدا  ومووات(،  ه502:  ت)  سوونة  حسوودا  امل حوود   قتلتووه،  الفقووه  يف"  البروور"
 .االم  

  طبقوووووات(،  14/233)  النوووووب    أعووووو م  سوووووري(،  1٩٩-3/1٩8)  وفيوووووات األعيوووووان   ترمجتوووووه يف:  
 (.1٩5-7/1٩3)  الكرب  الشافعية

 (.4/50حبر امل ر  ) (3)
،  الوو خري   صوواح ،  القاضووي  الفقيووه،  البنوودني ي   ووىي  بوون  عبيوودهللا  بوون  احلسوون،  علووي  رووو: أبووو  (4)

 (.ه 425: ت، )مشهور  تعليقة  عنه وله، حامد  أيب الشي  أصراب من العظما  وأحد 
  الووووووايف(،  306-4/305)  الكووووورب   الشوووووافعية  طبقوووووات(،  8/31٩)  بغوووووداد  اتريووووو   ترمجتوووووه يف:  

 (.12/61) الوفيات
 (.7/221كفاية النبيه )  (5)
 (.3/500فتح العزيز ) (6)
 (.7/304اجملموع ) (7)
 (.3/500فتح العزيز ) (8)
 يظهر يف ) (: بغري، واملثبت رو املوافمل ملا يف فتح العزيز. (٩)
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 :واثنيهموووووا، (1)الترووووورم :أصووووورهما ،جهوووووانه و فيووووو  :والثوووووا  ،القطوووووع الترووووورم :أحووووودمها
ىل إ (6)ونسووووووووووووووبه االمووووووووووووووام ،(5()4)والبغوووووووووووووووي ،(3()2)ورووووووووووووووو مووووووووووووووا أورده املتووووووووووووووويل ،احلوووووووووووووول
 .(7)العراقيني

 

 (.2/810(، رداية السالك )7/304(، اجملموع )3/500فتح العزيز ) (1)
:  األعيووان   وفيووات  يف  قووال،  املوووُتوويل  النيسووابوري  علووي  بوون  مووأمون   بوون  الوورمحن  عبوود ،  سووعد   رووو: أبووو  (2)

"  االانوووة"  كتووواب  بوووه  متوووم  الووو ي"  ةالتتمووو "  كتووواب  صووواح (،  بووو لك  عووورف  معوووىن  ألي  أعلوووم  ومل)
  مجاعوة  بعوده  من  وأمته،  احلدود  إىل  فيه  نتهما،  يكمله  أن  قبل مات الفورا ، القاسم أيب لشيخه
 (.ه 478: ت، )الع لي أسعد  الفتول أبو  منهم

  طبقووووووات(،  14/80)  النووووووب    أعوووووو م  ، سووووووري(134-3/133)األعيووووووان    وفيووووووات  ترمجتووووووه يف:  
 .(107-5/106)  الكرب  الشافعية

 (.360تتمة االانة )ص (3)
  يعموول  أبوووه  وكووان   الشووافعي،  البغوووي،  را الفوو   بوون  حمموود   بوون  مسووعود  بوون  احلسووني،  حمموود   رووو: أبووو  (4)

  علوووم  تفقوووه،  السووونة   ريوووي  يلقووو   وكوووان ،  خراسوووان   قووور   مووون(  بووغووووا)  إىل  نسوووبته  ويبيعهوووا،  الفووورا 
  وشوورل،  الفقووه  يف  التهوو ي :  منهووا،  عديوود   مفلفووات  لووه،  ت م تووه  أخوو   ورووو  احلسووني  القاضووي
 (.ه 516: ت، )التفسري  يف  التنزيل ومعامل، احلديث يف  السنة

  طبقوووووات(،  32٩-14/328)  النوووووب    أعووووو م  سوووووري(،  2/136)  األعيوووووان   وفيوووووات  ه يف:ترمجتووووو   
 (.77-7/75)  الشافعية الكرب 

 (.3/273الته ي  ) (5)
  حيويوه  ابون  يوسوف  بون  هللا  عبود   حممود   أيب  االموام  ابون  امللك عبد  املعايل، أبو احلرمني، رو: إمام (6)

  يف  مشوهور   تصوانيف  ولوه،  والوده  علوم  فقوهال  يف  االموام  أخو   الشوافعي، النيسوابوري، مث  اجلويين،
  أعلووووم: "  خلكووووان   ابوووون  قووووال.  كالربرووووان   واألصووووول ،  املوووو ر   درايووووة  يف  املطلوووو   كنهايووووة   الفقووووه

 (.ه 478: ت"، )االط ق علم الشافعي االمام أصراب من  املتأخرين
  طبقوووات(،  20-14/17)  النوووب    أعووو م  سوووري(،  16٩-3/167)  األعيوووان   وفيوووات  ترمجتوووه يف:

 (.181-5/165) ةالشافعي
 (.4/407هناية املطل  ) (7)
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 (2)رة ا ورميأنه ك ب :أصرهما ،(1)يقانففيه طر  :اا حرميً أما لو ذبح احل ل صيدً  
 .القطع بتررحه علم غريه :والثا  ،ويف غريه القوالن ،فيررم عليه قطعاً 

 :ويف حترحووووه علووووم غووووريه ،احوووورم عليووووه قطعًوووو : ولووووو كسوووور ا وووورم بوووويض صوووويد وقوووو ه 
 (4)مجاعةوصرره  ،القطع حبله :والثا  ،أنه علم القولني يف اللرم :أشهرمها ،(3)طريقان

 :والصووووواب  ،غلووو  موووون حكووووم يف حترحوووه قووووولني" :(5)وقووووال املوووواوردي ،وقطوووع بووووه آخووورون
فعلوم رو ا ينوّزل البويض منزلوة صويد ذحبوه " :قوال املتوويل، (6)"إذ ال  تاج اىل ذكا   إاحته

لنب  ولو حل " :قال ،(7)"ح ل فمن حل له أكل صيد ذحبه ح ل حل له ر ا البيض
وقطع املاوردي وغريه حبل اجلراد  ال ي قتلوه  ،(8)"د أو قتل جراد  فهو ككسره البيضصي

 :نسووووان بوووويض صوووويد احلوووورم فكسووووره وقوووو هإولووووو أخوووو  " :قووووال املتووووويل ،(٩)حموووورم للروووو ل

 

 (.2/6٩7(، الوسي  )1/3٩٩امله ب ) (1)
 (.7/442اجملموع ) (2)
 (.2/811(، رداية السالك )7/31٩(، اجملموع )4/72حبر امل ر  ) (3)
(،  4/72الوو كا   ورووو مووا صوورره الوورواي  والنووووي. حبوور املوو ر  )  إىل  إاحتووه  تفتقوور  ال  ألنووه  (4)

 (.  7/31٩، اجملموع )(4/1٩3) البيان 
  مووا   بيووع   إىل  نسووبته  الشووافعي،  املوواوردي  البصووري  حبيوو   بوون  حمموود   بوون  علووي،  احلسوون  رووو: أبووو  (5)

،  الفقوه  يف  الكبوري  احلواوي:  منهوا  عديود    تصانيف  وله،  الشافعيني  الفقها   وجوه  من كان   الورد،
  يف"  القضوا   أقضوم"  ُجعولو ،  كثوري   ببلدان  القضا  والية إليه جعل، وغريرا السلطانية واألحكام

 (.ه 450: ت، )العباسي  هللا رمر القاسم أايم
(،  312-13/311)  النووووووب    أعوووووو م  سووووووري(،  284-3/282)  وفيووووووات األعيووووووان   ترمجتووووووه يف:  

 (.26٩-5/267) الكرب   الشافعية طبقات
 (.4/337احلاوي ) (6)
 (.364تتمة االانة )ص (7)
 املصدر السابمل. (8)
 (.4/337احلاوي ) (٩)
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 :نه ح لإإن قلنا ف   (1)أنه مرت  عليه :والثا  ،أنه كلرم صيد احلرم  :أحدمها ،فطريقان
وحكوم لونب صويد احلورم " :قوال (2)"ففوي البويض وجهوان :ا ال  ولقلن وإن ،فالبيض ح ل

 :املووواوردي وروووو /ويف بووويض صووويد احلووورم طريووومل آخووور أورده  ،(3)"كركوووم البووويضوجوووراده  
 .(4)القطع بتررحه علم كاسره وعلم مجيع الناس

وال  ،كمووا أمث ب حبووه   أمث أيضوواً  :لووو أكوول ا وورم موون حلووم صوويد ذحبووه بنفسووه :الينالــث
 .(5)كما ال يلزمه ركل صيد احلرم بعد ذحبه شي  آخر     اثنٍ ركله جزا يلزمه

ويف  ،(6)أمث :ولوووووو أكووووول مووووون حلوووووم صووووويد صووووواده حمووووورم لوووووه أو دلوووووه عليوووووه أو أعانوووووه 
 ،أنوووووه جيووووو  عليوووووه :والقووووودم ،(8)أنووووه ال جيووووو  :اجلديووووود ،(7)قووووووالن :وجوووووب اجلوووووزا  عليوووووه
موووووواً موووووون حلوووووووم الوووووونعم أنووووووه يضوووووومن مثوووووول مووووووا أكوووووول حل :أحوووووودرا ،(٩)وفيووووووه ث ثووووووة أوجووووووه

يضووووومن بقووووودر موووووا أكووووول  ثلوووووه مووووون الووووونعم  :والثوووووا  ،دق بوووووه علوووووم مسووووواكني احلووووورميتصووووو 
 ،يضووووومن قيموووووة موووووا أكووووول دراروووووم :والثالوووووث ،فوووووإن أكووووول ُعشووووور حلموووووه لزموووووه ُعشووووور مثلوووووه

 

 (.  364ورو ما صرره املتويل. تتمة االانة )ص (1)
 (.364تتمة االانة )ص (2)
 (.365تتمة االانة )ص (3)
 (.4/337احلاوي ) (4)
 (.7/304(، اجملموع )2/6٩7الوسي  ) (5)
 (.7/304(، اجملموع )363تتمة االانة )ص (6)
 (.363(، تتمة االانة )ص181-4/180(، البيان )4/306احلاوي ) (7)
 (.7/303(، اجملموع )4/181ورو الصريح. البيان ) (8)
 (.7/303(، اجملموع )4/50(، حبر امل ر  )4/306احلاوي ) (٩)

 

 /أ[62]
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ارووووم فووووإن شووووا  تصوووودق ذووووا در " :وقووووال املوووواوردي ،كثووووروناألو  (1)ورووووو مووووا أورده الرافعووووي
ومقتضوووووم رووووو ا أنوووووه " :(3)قوووووال النوووووووي (2)"ا طعامووووواً وتصووووودق بوووووهوإن شوووووا  اشوووووت  ذووووو 

 . (5)"ايومً  (4)إن شا  صام عن كل مد

 (6)يف بيان اجلزا  :الطرف الرابع

 

،  القووزويين  الرافعووي  الكوورم   عبوود   بوون  حمموود   الفضوول  أيب  الع مووة  ابوون  الكوورم   عبوود ،  القاسووم  رووو: أبووو  (1)
  قوووال(،  ه  623:  ت)،  وا ووورر،  العزيوووز  بفوووتح  املسووومم  الكبوووري  الشووورل  صووواح ،  الشوووافعية  شوووي 
 ".تعاىل هللا  رمحه ظارر ، كثري   كرامات  له وكانت ني،املتمكن الصاحلني من  الرافعي: "النووي

(،  ٩8-16/٩7)  النوووب    أعووو م  سوووري(،  265-2/264)  واللغووات  األمسوووا   هتووو ي   ترمجتووه يف:
 (.285-8/281) الكرب   الشافعية طبقات

  (.4/306احلاوي )  (2)
  بلوود   يف  ولوود ،  الوودين   ريووي  يلقوو   كووان ،  النووووي  احلزامووي  ُمووّري  بوون  شوورف  نبوو    ووىي،  زكووراي  أبووو  (3)

  منهووواج" و"اجملمووووع: "منهوووا،  مشوووهور   عديووود   مفلفوووات  لوووه،  وفقيوووه  حمووودا،  نسوووبته  وإليهوووا،  نوووو 
  رنووه  ويوصووف،  وغريرووا"  النوويووة  األربعووون " و"الصوواحلني  رايض" و"الطووالبني  روضووة" و"الطووالبني

 (.ه 676:  ت، )الشافعية  بشي  يلق و ، ومه به الشافعي امل ر  حمرر
  كثووووووري  البوووووون  الشووووووافعيني  طبقووووووات(،  400-8/3٩5)  الكوووووورب   الشووووووافعية  طبقووووووات  ترمجتووووووه يف:  
 (.176-4/174) لل ر  احلفا  ت كر (، ٩13-٩0٩/1)

عنوووود  –اوي  : مكيووووال، ورووووو: مقوووودار موووول  اليوووودين املتوسووووطتني موووون غووووري قبضووووهما، ويسوووو املوووود   (4)
 (.من الرب الرزين جراما 510: )-اجلمهور

 (.36)صاملكاييل واملوازين الشرعية  (، 6/177الشرل املمتع )       
 (.7/303اجملموع ) (5)
:  تقوووول،  املفعوووول  موقوووع   أوقوووع   مث ،  الشوووي   علوووم  املكافوووأ :  واجلوووزا ،  جيوووزي  جوووز   مصووودر:  اجلووووزا   (6)

 .الضبع  جزا   كبشال
 (.1/100) املنري املصبال(، 14/143) العرب لسان (، 214ص) املقنع  ألفا  علم املطلع  
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االبووول والبقووور  :وروووي ،موووا لوووه مثووول مووون الووونعم :وروووو ،مثلوووي :ىلإينقسوووم  (1)دوالصوووي
 .(2)لي  له مثل منهاا م :وإىل ،والغنم

أن يو بح مثلوه ويتصودق بوه  :فيخوري بوني ،(3)جزاؤه علم التخيري والتعوديل :فاألول 
وال  ،الوويهم موو بوحً إإمووا رن يفوورق حلمووه علوويهم أو رن يسوولم مجلتووه   علووم مسوواكني احلوورم

بول   الودرارم ةمث ال جيووز تفرقو  ،أن يقوّوم املثول الودرارم :وبوني ،اليهم حيً إأن يدفعه  ئجيز 
وإن شوا  صوام عون كول مود مون  ،ا وتصودق بوه علوم مسواكني احلورمإن شا  اشت  طعامًو 

 .(4)االطعام يومً 
فوووإن انكسووور مووود وجووو  صووويام  ،وجيووووز الصووووم يف احلووورم وغوووريه مووون سووواسر الوووب د 

 .(5)يوم
 :(6)صووافري وغريرووا موون الطيووور علووم مووا سوويأيتكالع  -ورووو غووري املثلووي-وأمووا الثووا  
مث يتخووري فووإن  ،ابوول يقووّوم ذووا طعامًوو   وال جيوووز أن يتصوودق ذووا درارووم ،في وو  فيووه قيمتهووا

 .(7)شا  أخرج الطعام وإن شا  صام عن كل مد يوماً فإن انكسر مد صام يوماً 

 

 .املصدر  تسمية  صيدا  يصاد ما مسي مث ، يصيد  صاد مصدر: الصَّيد  (1)
 (.1/353) نريامل املصبال(، 3/261)  العرب لسان (، 3/65) األثري  البن  النهاية 

 (.2/81٩(، رداية السالك )3/505فتح العزيز ) (2)
 .[٩5]سور  املاسد : { مع جع مظ حط}: تعاىل قوله من مأخوذ اللفظ ر ا (3)

  ابون  (، تفسوري3/540العزيوز )فوتح  (،  3/٩8)  للبغووي  التنزيول  معامل(، 2/68) املاوردي تفسري  
 (.3/176) كثري

(، اجملموووووووووع  362(، صوووووووولة الناسووووووووك )ص3/505)  (، فووووووووتح العزيووووووووز36٩تتمووووووووة االانووووووووة )ص  (4)
 (.2/81٩(، رداية السالك )7/427)

 (.7/427(، اجملموع )2/227األم ) (5)
 (.71)صسيأيت يف   (6)
 (.2/81٩(، رداية السالك )362(، صلة الناسك )ص370تتمة االانة )ص (7)
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 :ويف غووريه ،والصويام ،واالطعووام ،احليووان :فيوتلخ  أنوه يف املثلووي يتخوري بووني ث ثوة 
وأنكوره القاضووي  ،(1)أهنوا علووم التتيو  :للشوافعي قووول قودم :وقيول ،بوني االطعوام والصوويام

 .(2)والبندني ي الطربي
ا مثليًو  / وإن كوان ،(3)مثليا اعتربت قيمته يف مكان إت فه ورميه اوإذا مل يكن صيد 

و الصوووويام اعتووووربت قيمتووووه  كووووة علووووم وأراد تقوووووم مثلووووه موووون الوووونعم لريجووووع اىل االطعووووام أ
أنوووووه تعتووووورب يف حمووووول  :وفيوووووه وجوووووه ،(5)وادعوووووم الووووورواي  أنوووووه ال خووووو ف فيوووووه ،(4)املووووو ر 
 .(6)االت ف
روو ا املوو ر  الصووريح املنصوووص   ىل االطعووامإيعتوورب يوووم االنتقووال  :وعلووم األول 

 ،أن املعتوووورب قيمووووة يوووووم االتوووو ف :أحوووودرا ،(8)فيهووووا ث ثووووة طوووورق :وقيوووول ،(7)يف الصووووورتني
وأموا الو ي لوه  ،لوه القووالن فيموا ال مثول :والثالوث ،ىل االطعوامإقيمة يووم العودول  :والثا 
 .(٩)ىل االطعام قطعاً إقيمته يوم العدول  :فاملعترب  مثل

 

(، فوووتح العزيوووز  4/3٩٩العمووورا : "ولوووي  بشوووي ". البيوووان )  ، قوووالحكوووم رووو ا القوووول: أبوووو ثوووور  (1)
 (.428-7/427اجملموع ) ،(3/542)

  عون  روايوة  وروي  الشوافعي  عون  رو ا  يعرفون   ال  كلهم  "أصرابنا  الطي  الطربي:  أبو القاضي لقا (2)
  القودم   يف  نو   وأنوه  الروايوة  رو ه  إنكوار  األصوراب عون البنودني ي نقول وكو ا شواذ "، الشافعي

 (.7/428(، اجملموع )534غري. التعليقة )ص ال ريالتخي علم
 (.2/81٩(، رداية السالك )7/428(، اجملموع )370تتمة االانة )ص (3)
 (.7/428اجملموع ) (4)
 (.4/47حبر امل ر  ) (5)
 (.7/428اجملموع ) (6)
 (.2/81٩املصدر السابمل، رداية السالك ) (7)
 (.7/428اجملموع ) (8)
االطعام، ويف غري املثلوي: قيمتوه  وم املثلي: املعترب قيمته  كة يوم االنتقال إىل  واألصح أنه يف تق (٩)

 (.2/81٩يف حمل االت ف. رداية السالك )

 /ب[62]
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ىل إيف أنووووه يعتوووورب يف العوووودول  (1)وحيووووث اعتوووورب  حموووول االتوووو ف فقوووود تووووردد االمووووام 
 .(2)الثا  :واألصح ؟عام يف ذلك أم  كةاالطعام قيمة الط

  

 

 (.4/406هناية املطل  ) (1)
 (.7/428(، اجملموع )3/507فتح العزيز ) (2)
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 فصل
يوو  ال احلقيقووي املسوواوي يف املثوول الصوووري علووم سووبيل التقر  :املووراد املثوول يف البوواب 

 .(1)ات والقيمة علم وجه الترديدال 

فموووووووووا ورد فيوووووووووه  (3)]الووووووووودواب[أموووووووووا  ،مث يف الطيوووووووووور (2)]الووووووووودواب[والكووووووووو م يف  
ن بعووووودرم مووووون الووووونعم أو ممووووو  ،أو حكوووووم فيوووووه صووووورابيان أو عووووودالن مووووون التوووووابعني ،نووووو 

 .(4)وال حاجة اىل حتكيم جديد ،ملقتول اتبع ذلك فيهاأنه مثل للصيد 

 ،(7)ببدنوة :يف النعاموة (6)وقضووا ،(5)بكبش :يف الضبع ☺ضم رسول هللا وقد ق 

 

 (.7/428(، اجملموع )3/507فتح العزيز ) (1)
 .املوافمل ملا يف اجملموعت رو يظهر يف ) (: ال وات، واملثب (2)
 .املوافمل ملا يف اجملموع رو  واملثبت، ال وات(:   ) يف  يظهر (3)
 (.7/428) اجملموع(، 3/507)  العزيز  فتح (4)
عون الضوبع، فقووال: "روو صويد، وجُيعوول    ☺قوال: سووألت رسوولو هللا    ◙حلوديث جوابر    (5)

 فيه كبش إذا صاده ا رم".
  3801ول كتووووواب األطعموووووة، اب: يف أكووووول الضوووووبع، بووووورقم  أخرجوووووه أبوووووو داوود يف السووووونن، أ  
(، وابوووون ماجووووه يف سووووننه، كتوووواب املناسووووك، اب: جووووزا  الصوووويد يصوووويبه ا وووورم، بوووورقم  3/355)

(، والووووودارمي يف السووووونن، كتووووواب املناسوووووك، اب: يف جوووووزا  الضوووووبع، بووووورقم  2/1030)  3085
 (.243-4/242(. وحكم األلبا  عليه الصرة، إروا  الغليل )2/1235) 1٩84

 أي: الصرابة. (6)
  قوووالوا: "يف  ╚ملوووا روي أن عمووور وعثموووان وعلوووي وزيووود بووون اثبوووت وابووون عبووواس ومعاويوووة    (7)

  العلووووم  أروووول  عنوووود   اثبووووت  غووووري  "روووو ا:  الشووووافعي  االبوووول"، قووووال  موووون  بدنووووة  ا وووورم  يقتلهووووا  النعامووووة
  كونووه  فهضووع  "وجووه:  البيهقووي  قووال،  ذوو ا"  ال  بدنووة  النعامووة  احلووديث"، وقووال: "والقيوواس قلنووا يف

 .(5/2٩7) ٩868  برقم، الكرب   السنن يف  يالبيهق مرس ". أخرجه
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األنثوم مون  :والعنواق– (2)نواقعو  :يف األرنو و  ،(1)ببقور  :وبقر  الوحش ،يف محار الوحشو 
ويقوع يف  " :قوال الرافعوي ،(4)عنوز :يف الظ و  ،-(3)ولد املعز إذا قويت ما مل تستكمل سنة

ولود الظبيووة  :والغوزال ،(6)عنوز :لويف الغوزا ،(5)"كبشوواً   :كتو  بعوض أصورابنا أن يف الظو 
 (٩)[(8)]الكرخوويوزعووم  ،(7)ىل حووني يقووو  وتطلووع قوور ه فيقووال لألنثووم ظبيووة وللوو كر ظوو إ

 

  . أخرجووه"  بقوور   احلمووار  ويف،  بقوور   البقوور   "...ويف  :عبوواس أنووه قووال  عطووا  عوون ابوون  ملووا روي عوون  (1)
  مموون  اخلراسووا   وعطووا : "البيهقووي  ، وقووال(5/2٩6)  ٩866  بوورقم،  الكوورب   السوونن  يف  البيهقووي
 ."يثاحلد  العلم أرل  فيه  تكلم

وروي عن رشوام بون عورو  أن أاه كوان يقوول: "يف البقور  مون الووحش بقور ...". أخرجوه مالوك    
  (.1/415) 232يف املوطأ، كتاب احلج، برقم  

أنوه قضووم يف األرنو  بعنوواق. أخرجوه مالووك يف املوطوأ، كتوواب احلووج،    ◙روي عون عموور    (2)
  203رقم  اب، بوووووو (، وأبووووووو يعلووووووم يف مسوووووونده، مسووووووند عموووووور بوووووون اخلطوووووو 1/414)  230بوووووورقم  

واهليثمووي يف جممووع    (،300-5/2٩٩)  ٩884  بوورقم،  الكوورب   السوونن  يف  (، والبيهقووي1/17٩)
(، وقووال البيهقووي: "والصووريح أنووه موقوووف علووم  3/231)  5420الزواسوود، كتوواب احلووج، بوورقم  

 عمر".
 (.1/145(، النظم املستع ب )1/145حترير ألفا  التنبيه ) (3)
بعنووز. أخرجووه    ظبيووا:  أصوواا  رجلووني  علووم  حكمووا  أهنمووا  عوووف  بوون  الوورمحن  وعبوود   عموور  عوون  روي  (4)

 (.1/414) 231احلج، برقم   مالك يف املوطأ، كتاب
 (.3/508فتح العزيز ) (5)
  بورقم،  احلوج  كتاب،  املوطأ  يف  مالك  أخرجه.  الغزال بعنز  يف قضم أنه ◙ عمر عن روي (6)

  بوووورقم،  الكوووورب   ننالسوووو   يف  ، والبيهقووووي(212-2/211)  األم  يف  والشووووافعي  (،1/414)  230
 (.4/245)، وصرره األلبا  يف إروا  الغليل  (5/300) ٩883

 (.1/145حترير ألفا  التنبيه ) (7)
  أيب  علوم  الفقوه  ذوا  ودرس  بغوداد،  رو: أبو القاسوم، منصوور بون عمور بون علوي الكرخوي، سوكن (8)

 ه(. 447االسفراييين، )ت:  حامد 
(، طبقووات الشووافعية الكوورب   ٩/701السوو م )(، اتريوو  ا15/101ترمجتووه يف: اتريوو  بغووداد )  
(5/334  .) 

 يظهر يف ) (: السرخسي، واملثبت رو املوافمل ملا يف اجملموع. (٩)
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 ،وروو وروم" :قال االمام، (1)بعد تصر ه اخت فهما أن الظ  ذكر الغزالن واألنثم غزال
 ،(2)"في وو  فيووه مووا جيوو  يف الصووغار ،ولوودهلغووزال فوأمووا ا ،اأن يف الظوو  عنووزً  :والصووريح
 .(3)"ورو الصواب " :قال النووي

ذات   ،أقل من األرنو  ،دابة هلا أربع قواسم وذن  :والريبوع ،(4)جفر  :وعبُ ريون يف الو  
ا أربعووة أبووواب ختفووي ررروو جب ،يوودارا أقصوور موون رجليهووا وتعوودو علووم رجليهووا فقوو  ،كوور 
موووا بلغووت أربعوووة أشووهر مووون أوالد املعوووز  :واجلفووور  ،(5)النافقووا لتهووورب منووه وتسووومم   الرابووع

أن يراد اجلفور رنوا موا دون  (7)"]وجي [ :قال الرافعي (6)وال كر جفر ،لت عن أمهاصوف
 .(8)"األرن  خري من الريبوع /فإن   العناق

 

 (.7/430(، اجملموع )3/508فتح العزيز ) (1)
  (.4/400هناية املطل  ) (2)
 (.7/430اجملموع ) (3)
،  احلووج  كتوواب،  املوطووأ  يف  مالووك  أخرجووه.  جبفوور   الريبوووع  يف  قضووم  أنووه:  ◙  عموور  عوون  ورد  (4)

  بووووورقم،  الكووووورب   السووووونن  يف  (، والبيهقوووووي2/212والشوووووافعي يف األم )(،  1/414)  230  بووووورقم
 (.247-4/246، وصرره األلبا  يف إروا  الغليل )(5/300) ٩883

 (.1/218(، املطلع )  6/448ا كم وا ي  األعظم ) (5)
 (.1/146حترير ألفا  التنبيه ) (6)
 واملثبت رو املوافمل ملا يف فتح العزيز.يف ) (: وجيوز،  (7)
 (.3/508فتح العزيز ) (8)

 /أ[63]
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بضم احلا  املهملة وفتح البا  املوحد  -بني وأم حُ  ، (2)(1) ن ّ  حُ  :ويف أم ُحبني
  :وقال الرافعي ،(5) ضري من صغار ال :(4) والشي  أبو حممد  (3)قال الغزايل :-املخففة

تاب يف ك أييت (7) ويف حلها خ ف ،(6)"ري دابة علم خلقة احلرا  عظيمة البطن"

 

  :-املويم والنوون -  احل م واحل ن ، قال األصمعي:  وكل موا يشمل عونُه بطن أمه ،اجلدياحل ن:  (1)
 .ار الغنمصغ

 (.1/1٩4املع م الوسي  )  ،(12/148لسان العرب )   
  السونن  يف  الغنم". أخرجوه البيهقوي  منأنه: قضم يف أم حبني حب ن    ◙روي عن عثمان   (2)

  (: "وفيوووه2/5٩8، وقوووال ابووون ح ووور يف التلخوووي  احلبوووري )(5/302)  ٩8٩1  بووورقم،  الكووورب 
 انقطاع".

  مون  عنود -  الغووزنل  صوناعة  إىل  نسوبته،  الطوسوي  الغوزايل  حممود   بن  حممد   بن  حممد   حامد، رو: أبو (3)
  مصووونفات  لوووه،  التخفيوووف:  قووال  ملووون  -طووووس  قووور   موون-  غزالوووة  إىل  أو  -الوووزاي  بتشوووديد :  يقووول

  يف"  املستصوووووفم، و"الفقوووووه  يف"  الووووووجيز" و"الوسوووووي " و"البسوووووي : "كتووووواب  صووووواح ،  مشوووووهور 
 (.ه505: ت، )الفقه أصول

  طبقووات(،  278-14/267)  النووب    أعوو م  سووري(،  218-216)  وفيووات األعيووان   ترمجتووه يف:  
 (.201-6/1٩1) الشافعية

  إموووام  والووود ،  اجلوووويين  حممووود   بووون  يوسوووف  بووون  هللا  عبووود   بووون  يوسوووف  بووون  هللا  عبووود   حممووود   روووو: أبوووو  (4)
،  والتو كر   التبصور   الفقوه  يف  وصونف  العلووم،  أنوواع  علوم  املشتمل  الكبري التفسري صنف، احلرمني
:  ت، )التعووواليمل  مووون  ذلوووك  وغوووري  واملوووأموم  االموووام  وموقوووف،  واجلموووع   والفووورق،  املختصووور  وتتصووور
 (.ه 438

  الوووووايف(،  3/47)  األعيووووان   وفيووووات(،  521-1/520)  الشووووافعية  الفقهووووا   طبقووووات  ترمجتووووه يف:  
 (.17/363) الوفيات

 (.2/6٩7(، الوسي  )4/3٩٩هناية املطل  ) (5)
 (.3/508فتح العزيز ) (6)
 (.7/430األصح: أهنا ح ل. اجملموع ) (7)
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بضم احلا  املهملة وتشديد - نحُلّ  وا ،ووجوب اجلزا  مفرع علم حلها ،(1) األطعمة
 .( 2) ورو اخلروف ،ااجلدي أيضً  :ورو  –بفتح احلا  وامليم-ا  ل أيضً مو ورو احلو  :-ال م

إال أهنوووا أنبووول وأكووورم  ذر دابوووة كووواجل :وروووي ،(4)وكووو ا يف الووووبر ،(3)شوووا  :ويف الثعلووو  
ور وووووووا أكلهوووووووا  ،تكوووووووون يف الفلووووووووات  ،مووووووون جووووووون  بنوووووووات عووووووورس كورووووووو  وروووووووي   ،منهووووووا

  إن كانوت العورب أتكلوه ففيوه جفور " :(7)وقوال الشوافعي ،(6)واألنثم وبور  ،(5)]البدويون[

 

 /أ[ اجلز  العاشر، نسخة مترف طوبقبوسراي.287لوحة ] (1)
 (.2/828(، رداية السالك )1/128الزارر ) (2)
 ورد عن عطا  أنه قال: يف الثعل  شا . (3)

  8228سووووك، بوووورقم  (، عبوووودالرزاق يف مصوووونفه، كتوووواب املنا2/212أخرجووووه الشووووافعي يف األم )
(، وصورره ابون  5/301)  ٩88٩(، والبيهقي يف السنن الكرب ، كتاب احلج، برقم  4/404)

 (.2/5٩٩ح ر يف التلخي  احلبري )
 الوبر شا .ورد عن عطا  وجمارد أهنما قاال: يف  (4)

  8236  بووورقم،  املناسوووك  كتووواب،  مصووونفه  يف  (، وعبووودالرزاق2/213الشوووافعي يف األم )  أخرجوووه  
  10542  بوووووورقم،  املناسووووووك  كتوووووواب،  معرفووووووة السوووووونن واآلاثر  يف  والبيهقووووووي  (،4/405)  8237و
 (.7/417) 10544و

 يف ) (: البديون، واملثبت رو املوافمل ملا يف فتح العزيز. (5)
 (.1/128الزارر ) (6)
،  املطلوو   القرشووي  اهلووا ي  شووافع   بوون  عثمووان   بوون  العبوواس  بوون  إدريوو   بوون  حمموود   عبوودهللا  رووو: أبووو  (7)

  األسمووة  أحوود ،  املطلوو   عبوود   والوود   راشووم  أخووو  رووو  فاملطلوو   عمووه،  وابوون  ☺  هللا  رسووول  نسووي 
  مثأقبوول  العوورب،  وأايم  واللغووة  الشووعر  يف  بوورع،  كافووة  الشووافعية  نسووبة  وإليووه،  السوونة  أروول  عنوود   األربعووة
:  منهوا،  الفنوون   تتلوف  يف  كثوري   تصوانيف  لوه،  سونة  عشرين  ابن  ورو  وأف،  واحلديث، قهالف علم
 (.ه 204: ت(، )األصول علم  واضع  يعترب ورو) األصول يف  والرسالة، الفقه يف األم

(،  165-4/163)  وفيووووات األعيووووان (،  73-1/71)  للشووووريازي  الفقهووووا   طبقووووات  ترمجتووووه يف:  
 (.280-8/236)  النب   أع م سري
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 .(1)" منهاألنه لي  أكرب بد ً 

 .(3)بقر  :(2)األيلويف  

وقوووووووال  ،(6)فيوووووووه بقووووووور  :وغريمهوووووووا (5)قوووووووال البنووووووودني ي وابووووووون الصوووووووباغ :(4)والوعووووووول 
 .(8)فيه تي  :(7)الصيمري
 .(٩)والصغري الصغري ،ويفد  الكبري الكبري 

 

 (.2/213األم ) (1)
يِّيل. واجلمع   اجلبلي،  التي   ورو األوعال، : ذكر-اهلمز  وكسررا بضم-  األُيَّل (2)  األوايو

 (.1/215(، املطلع )1/33املصبال املنري ) 
،  احلووج  تووابك،  الكوورب   السوونن  يف  البيهقووي  ورد عوون ابوون عبوواس أنووه قووال: يف األيوول بقوور . أخرجووه  (3)

النوووووي فقوووال: إسوووناده  ، قوووال ابووون ح ووور: "وروووو منقطوووع...، وغفووول  (5/2٩7)  ٩867  بووورقم
 (.2/5٩٩صريح". التلخي  احلبري )

أوعال، وفيه لغة: بسكون العوني، واجلموع:    : رو الشا  اجلبلية، واجلمع:-بكسر العني– الووعل (4)
 وعول.

 (.1/216(، املطلع )2/666ملنري )املصبال ا 
  كتوواب  مصوونف  الصووباغ،  ابوون  املعووروف،  الواحوود   عبوود   بوون  حمموود   بوون  السوويد   عبوود ،  نصوور  رووو: أبووو  (5)

:  ت"، )السووامل  والطريوومل  العووامل  توو كر "  وكتوواب  ،"الكاموول"  وكتوواب  الشووافعي،  الفقووه  يف"  الشووامل"
 (.ه 477

  طبقووووووات(،  14/14)  ب  النوووووو   أعوووووو م  سووووووري(،  218-3/217)  األعيووووووان   وفيووووووات  ترمجتووووووه يف:  
 (.124-5/122) الشافعية

 (.7/42٩اجملموع ) (،4/233البيان ) (6)
  وبووه،  البصوور   الشووافعية  شووي ،  الصَّووينمري  حمموود   بوون  احلسووني  بوون  الواحوود   عبوود ،  القاسووم  رووو: أبووو  (7)

  نسوبة:  والصويمري،  املو ر   يف"  االيضوال: "تصوانيفه  ومن، املاوردي القاضي منهم مجاعة خترج
 (.ه 405:  ت، )قر  عد   عليه، الّصيمر: له يقال، البصر  أهنار من هنر إىل
  الشووافعية  طبقووات(،  ٩/86)  االسوو م  اتريوو (،  2/265)  واللغووات  األمسووا   ترمجتووه يف: هتوو ي   

 (.3/33٩) الكرب 
 (.2/828(، رداية السالك )7/42٩اجملموع ) (8)
 (.  2/834داية السالك )(، ر2/6٩7(، الوسي  )371(، تتمة االانة )ص7/155األم ) (٩)
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ىل إفأمووا مووا ال ينقوول عوونهم فيووه شووي  فريجووع فيووه   روو ا مووا ورد فيووه حكووم السوولف 
له مجاعوة علوم محو  ،(2)اشتا  الفقهشافعي يقتضي ك م الوظارر   ،(1)قول عدلني فطنني

 .(3)االسترباب 
 ؟وروول جيوووز أن يكووون قاتوول الصوويد أحوود احلكمووني أو يكووون قووات ه مهووا احلكمووان 

وإن كووووان خطووووأً أو  ،(4)القتضوووواسه الفسووومل  مل جيووووز :ا عووودوا ً ننظووور فووووإن كوووان القتوووول عموووودً 
ويقابلووووه القيوووواس عنوووود  ،(5)عوووومن :-صوووووصورووووو املن-أصوووورهما  ،فوجهووووان :ليووووهإا مضووووطرً 
ومها كالوجهني يف أن القاضي رل يصوح قضواؤه علوم  ،(7)وخطأ عند املاوردي ،(6)الغزايل
 ؟(8)نفسه

 .(10)ه مثليفإن (٩)[أخ ]وعدالن رن ال مثل له  ،ولو حكم عدالن رن له مث ً  

أيخو  ريهموا  :أحودمها ،(11)فوجهوان :ولو حكم عدالن  ثلي وعودالن  ثول آخور 
 

 (.2/830(، رداية السالك )7/430(، اجملموع )3/50٩فتح العزيز ) (1)
فقيهوا". احلواوي    يكوون   أن   إال   كوم  أن   ألحد   جيوز  حكم املاوردي عن الشافعي أنه قال: "وال (2)

 (.4/2٩1الكبري )
ال صووواح   (، وقووو 4/38لقولوووه يف موضوووع آخووور: "وأحووو  أن يكوووو  فقيهوووني". حبووور املووو ر  )  (3)

 (: "فترصل أن يكون يف املسألة قوالن، وأقيسهما: الوجوب".368اخلادم )ص
 (.1/47٩(، مناسك النووي )3/50٩فتح العزيز ) (4)
 املصدران السابقان. (5)
 عليه". وحمكوما حاكما  الواحد  يكون  ال إذ  املنع  (: "أقيسهما:2/6٩8قال يف الوسي  ) (6)
 (.4/2٩1احلاوي ) (7)
األول: أن حكمه علم نفسه مقبول، الوجه الثا : أنه ال ينف  حكمه علوم نفسوه  لوئ    الوجه (8)

  ال  واالنسوووان   يوووهعل  ا كووووم  مووون  يسوووتويف  احلووواكم  يوووفدي إىل احتووواد احلووواكم وا كووووم عليوووه، وألن 
 نفسه، ورو ما رجره البُلقيين. من  يستويف

 املطالو  وحاشووية الرملووي  (، أسووىن4/332(، التوودري  يف الفقوه الشووافعي )16/338احلواوي )  
 (.4/302عليها )

 أوىل". األولني بقول رك ا يظهر يف ) (، وال ي يف فتح العزيز: "فاألخ   (٩)
 (.7/431(، اجملموع )3/50٩(، فتح العزيز )4/2٩3احلاوي ) (10)
 (.4/2٩3احلاوي ) (11)
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 :واألصووح ،أيخوو  رغلظهمووا بنوواً  علووم اخلوو ف فيمووا إذا اختلووف املفتيووان :والثووا  ،ا شوو 
 .(1)التخيري
مل جيوز علوم  : عون البدنوةبداًل  الغنما من ولو قتل نعامة فأراد أن خيرج بقر  أو سبعً  

 .(2)الصريح املشهور
 ،(4)شووا  :حوود اففووي كوول و   أمووا احلمووام ،(3)محووام وغووريه :ىلإفتنقسووم  وأمــا الطيــور

أنوه ال جيو  يف األرليوة  :(5)وفيوه وجوه ،أرليوة أو بريوة ،سوا  قتلها حمرم أو ح ل يف احلورم
 .طاسره شي  بيضاليت أتلف البيوت وال 

 (7)اسووويفهوووو احلموووام والد   ،(6)يف املوووا  وإن تفرقوووت أمسووواؤهكووول موووا عوووّ  :  واحلموووام 
 .وغريرا/  (٩)والفواخت (8)يمارِّ قوال

ومونهم  ،ا وساسر الطيور تنقر املا  نقراً وتشورب قطور  قطور رعً أن يشرب ج :   والعو  
 

 (.7/431اجملموع ) (1)
 (.2/837(، رداية السالك )4/45حبر امل ر  ) (2)
 (.7/431(، اجملموع )3/50٩فتح العزيز ) (3)
(، احلوووووواوي  8/16٩المجوووووواع الصوووووورابة علووووووم ذلووووووك، كمووووووا قووووووال الشووووووافعي. تتصوووووور املووووووز  )  (4)

 (.2/831(، رداية السالك )4/32٩)
 (.376(، اخلادم )ص4/331احلاوي ) (5)
 (.1/146حترير ألفا  التنبيه ) (6)
  لونووه  الوو ي  ورووو  دبوو ،  طووري  إىل  نسووبة  :قيوول  احلمووام،  موون  : مجووع دبسووي، ورووو: ضووربالداسووي  (7)

 واحلمر .  السواد  بني
 (.1/18٩(، املصبال املنري )6/76لسان العرب ) 

 ن احلمام.البيض، وقيل: القمرية ضرب م الُقمر احلمام  يشبه مجع قمري، رو: طاسر: القماري (8)
 (.5/115(، لسان العرب )6/406ا كم وا ي  األعظم ) 

  املطووق، وقيول: إهنوا مشوتقة مون الفخوت الو ي  احلموام  مون ضورب : مجع فاختة، وريالفواخت (٩)
 القمر أول ما يبدو. ظل رو
 (.2/464) املنري املصبال(، 2/65) العرب لسان  

 /ب[63]
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وفّسووور بعضوووهم احلموووام  وووا عوووّ   ،(1)مووون عووورّب عنوووه رنوووه شووود  جووورع املوووا  مووون غوووري تووونف 
واألشبه : "قال الرافعي ،(3)ترجيع الصوت ومواصلته من غري تقطيع له :يرواهلد ،(2)وردر
يوودل عليووه  (5)لكفوارمتفسوريه علووم العوو  فلوو اقتصووروا يف  ،(4)[لووه رووديرفعوّ  لووه موا ]أن 

وما عّ  يف املا  عّباً فهو محام وما يشرب قطور  قطور  كالودجاج فلوي   :(6)قول الشافعي
 .(٩)كل ذات طوق كالفواخت فهي محام  :(8)قال األصمعي ،(7)"حبمام

  فيووه شووا  كاملووة أو جيوو  روول" :وقووال املوواوردي ،(10)شووا  صووغري  :ويف فوورا احلمووام 
ينبنيوان علوم  ،فيوه وجهوان ؟ولد شا  يكون قدر بدنه من الشا  بقدر بدن الفورا مون أموه

 .(12)؟"(11)اشبيهً ا أو تأن الشا  وجبت توفيقً 
 

 (.1/147حترير ألفا  التنبيه ) (1)
 (.372تتمة االانة )ص (2)
 (.1/147حترير ألفا  التنبيه ) (3)
 يف ) (: ما ع  وله ردير، واملثبت رو املوافمل ملا يف فتح العزيز. (4)
 (.378ومنع ر ا الزركشي فقال: "ألن بعض العصافري يع  وال ردير له". اخلادم )ص (5)
 (.2/217األم ) (6)
 (.3/511العزيز )  فتح (7)
أصوومع البووارلي،    بوون  عبوود امللووك بوون علووي  بوون  قُورويوو   بوون  امللووك  عبوود ،  البصووري  سووعيد   رووو: أبووو  (8)

  أايم  يف  بغوداد  وقودم  البصور ،  أرل  من  وامللح، كان  واألخبار، والغري ، والنرو، اللغة، صاح 
 ه(. 216الرشيد، )ت:   رارون 

(، اتريوو  بغوووداد  1/167ويني واللغوووويني )النروو (، طبقووات  5/428ترمجتووه يف: التوواري  الكبوووري )  
(12/157.) 

 (.7/300كفاية النبيه )  (٩)
ملا روي عن الثوري أنه قال: "يف فرا احلموام: سوخلة". أخرجوه عبودالرزاق يف مصونفه، كتواب   (10)

 (.4/416) 8274املناسك، برقم  
 (.4/64قال الرواي : "رك ا ذكر أكثر أصرابنا، ورو امل ر ". حبر امل ر  ) 

 (.7/2٩8(، كفاية النبيه )3/510واألصح: أهنا وجبت توقيفا. فتح العزيز ) (11)
 (.4/336احلاوي ) (12)
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 (1)كالبلبوووول والووووزرزور-فووووإن كووووان أصووووغر منووووه  ،وأمووووا مووووا عوووودا احلمووووام موووون الطيووووور 
عدلووه بووه  اموواً وتصوودق بووه وإن شووا فووإن شووا  اشووت  ذووا طع  (2)فيووه القيمووة :-والعصووفور

 :-(4)والووووب  واألوز واحلبووووار  (3)كووووالكركي–وإن كووووان فوقووووه  ،وصووووام عوووون كوووول موووود يوموووواً 
أن  :-ورو اجلديد وأحود قوويل القودم-وأصرهما  ،أن الواج  شا  :أحدمها ،(5)فقوالن

ام وبنامهوا الشوي  أبوو حممود علوم القوولني يف أن الشوا  وجبوت يف احلمو  ،(6)الواج  القيمة
 .(8)وجيراين فيما رو قدر احلمام ،(7)فت   القيمة :اأو تشبيهً  ،  تف :افً يقتو 

 : فروع
والصوووغري بصوووغري كموووا  ،الصووويد بكبوووري مثلوووه مووون الووونعميفووودي الكبوووري مووون  :الو  

 ،واملوووووريض  وووووريض ،والصوووووريح بصوووووريح ،واملهوووووزول  هوووووزول ،والسووووومني بسووووومني ،(٩)مووووور
أنووووه جيوووو  يف املعيووووو   :وفيووووه وجووووه- ،رواملعيوووو   عيوووو  موووون جوووون  عينووووه كووووأعور رعووووو 

 

 .تصويته: أي، لزرزرته ب لك  مسي، العصفور نوع من طاسر: الز رنُزور (1)
 (.2/7)  احليوان  حيا (، 2/66٩) الصرال 

 (.2/831(، رداية السالك )373(، تتمة االانة )ص8/16٩تتصر املز  ) (2)
  إىل  أيوي  اللرووم،  قليوول  الوو ن ،  أبووت  والوورجلني،  العنوومل  طويوول  اللووون،  أغوورب  كبووري،  : طوواسرالُكرنكِّووي  (3)

 أحيا ، ومجعه: كراكي. املا 
 .(2/784(، املع م الوسي  )2/532املصبال املنري ) 

 طول. منقاره يف االوز ، شكل علم اللون، رمادي العنمل، طويل : طاسراحلُبارو  (4)
 (.1/151(، املع م الوسي  )1/117املصبال املنري ) 

  (،3/510)  العزيوووز  (، فوووتح2/6٩8(، الوسوووي  )374(، تتموووة االانوووة )ص208اللبووواب )ص  (5)
 (.2/831رداية السالك )

 (.7/431اجملموع ) (6)
 (.3/510فتح العزيز ) (7)
 أي: وجيري ر ان القوالن فيما رو مث  للرمام يف احل م. (8)
 (.6٩)ص (٩)
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-وإن اختلووف ا وول  ،(2)فووإن اختلووف جوون  املعيوو  كووالعور مووع اجلوورب فوو  -(1)صووريح
القطووع  :أصوورهما ،فطريقووان :-لووو كووان أحوودمها أعووور اليمووىن واآلخوور أعووور اليسوور  كمووا

 .(4)اجلواز :أصرهما ،فيه وجهان :والثا  للخراسانيني ،(3)اجلواز

ولو قابول املوريض الصوريح أو  ،قتضا  املماثلةثل بفريضة فيه الوال جي  عي  امل 
 .(5)املعي  السليم فهو أفضل

 ،(6)جيوووووز :أصوووورهما ،فيووووه قوووووالن :أصوووورها ،فطوووورق :فوووود  الوووو كر األنثووووم لوووووو  
مل  :إن أراد الوو بح :والثالوث ،(8)وادعوم املواوردي االتفواق عليوه ،القطوع اجلوواز :(7)والثوا 
أن  :اخلوام  ،(10)وإال فو  ،جواز :إن مل تلد األنثم :الرابع (٩)جاز :قوموإن أراد الت ،جيز

 .(11)الصغري وال جتوز األنثم الكبري  عن ال كر الكبري / األنثم الصغري  جتوز عن ال كر
 ،نعوووم :أحووودمها ،(12)فيوووه وجهوووان ؟فهووول روووي أفضووول  فوووإن جووووز  إخوووراج األنثوووم 

 .(13)ال :وأصرهما

 

 (.3/511(، فتح العزيز )4/2٩5احلاوي ) (1)
 (.2/834(، رداية السالك )7/431(، اجملموع )3/511فتح العزيز ) (2)
 (.7/432(، اجملموع )4/236(، البيان )371تتمة االانة )ص (3)
 (.4/41حبر امل ر  ) (4)
 (.2/835(، رداية السالك )7/432اجملموع ) (5)
 (7/432اجملموع ) (6)
 أي: الطريمل الثا . (7)
 (.4/2٩6احلاوي ) (8)
 (.4/235ول القاضي أيب حامد. البيان )ورو ق (٩)
 (.7/288كفاية النبيه )  (،7/432الد . اجملموع )الو  تضعف ألهنا (10)
 ، املصدران السابقان.(4/235)  البيان  (11)
 (.3/512(، فتح العزيز )372تتمة االانة )ص (12)
 (.7/432اجملموع ) (13)

 /أ[64]
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 :قوووووال البنووووودني ي ،(2)قووووووالن :وقيووووول ،فوجهوووووان :(1)الووووو كر[ األنثوووووم فووووود  ]وإن 
ت كووو م األصوووراب وجووودهتم طووواردين لووو وإذا أتم" :قوووال الرافعوووي ،(3)"املووو ر  أنوووه جيووووز"

ا يف طيو  اللروم إن كوان موا خيرجوه  قصًو " :وقوال االموام ،(4)"اخل ف مع نقصان اللروم
ومجوووع  ،(5)"قصووواننيواخلووو ف إذا مل يكووون فيوووه واحووود مووون الن ،امل جيوووز قطعًووو  :أو يف القيموووة

جيوووز إخووراج   :أحوودرا ،(7)سووبعة أوجووه :بووني املسووألتني وحكووم فيهمووا (6)صوواح  الوو خاسر
إن أراد الو بح مل جتوزئ األنثوم عون  :اثلثهوا ،منعهموا :اثنيهوا، كل واحد منهما عن اآلخر

 :ورابعهوووا ،ن الووو كر دون عكسوووهوإن أراد التقووووم أجوووزأ األنثوووم عووو  ،الووو كر وجيوووزئ عكسوووه
إن كان أحدمها أكثور  :وخامسها، جتزئ األنثم عن ال كر ُمطلقاً وال جيزئ عكسه مطلقاً 

، احلًموووو   وال جيووووزئ عنووووه األقوووول قيمووووة والووووردي ،قيمووووة أو أطيوووو  حلموووواً أجووووزأ عوووون اآلخوووور
ا وال جيوووزئ األنثوووم عووون جيوووزئ الووو كر عووون األنثوووم مطلقًووو  :وسوووابعها، (8)(...) :وسادسوووها

 .ن كا  صغريينإ كر إال ال
 ئيف الطوري و تمول أن جيوز  ئواخل ف يف إجزا  أحدمها عن اآلخر  تمل أن جيوز  

 

 املوافمل ملا يف فتح العزيز.األنثم، واملثبت رو   ال كر فد  يف ) (: وإن  (1)
(،  7/288(، كفايووة النبيووه )7/432(، اجملموووع )3/512ز )والصووريح: رووو اجلووواز. فووتح العزيوو   (2)

 (.2/835رداية السالك )
 (.7/432اجملموع ) (3)
 (.3/512فتح العزيز ) (4)
 (.4/401هناية املطل  ) (5)
"  الوو خاسر"  كتوواب  الفقووه  يف  صوونف،  املخزومووي  القرشووي  جنوا  بوون  مُجيووع   بوون  جُملِّووي،  املعووايل  أبووو:  روو  (6)

  وروو  غوريه،  يف  يوجود   ال  ر وا  غريو   نقول  وفيوه  كثوريا،  شويئا  ملو ر ا  مون  مجع  مبسو  كتاب  ورو
 (.ه 550:ت، )املعترب  الكت  من
  الشوووافعية  طبقوووات(،  15/114)  النوووب    أعووو م  سوووري(،  4/154)  األعيوووان   وفيوووات  ترمجتوووه يف:  

 (.278-7/277)الكرب 
 (.2٩0-7/28٩كفاية النبيه )  (7)
 نف  ما ذكره يف الوجه السابع.  بياض يف ) (، وال ي يف كفاية النبيه رو (8)
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 .(1)وقد نقله بعضهم عن الن  ،وتقارب التفاوت  ،لعسر معرفة ذلك فيه  ا واحدً قواًل 

 :فألقووت مووا يف بطنهووا -وبقوور  (2)]كظبيووة[-لووو قتوول ذيمووة وحشووية حووام ً  :ينــا ال
 :ا مث مووات مووع األمفووإن خوورج الولوود حيًوو   وإن موواات ،(3) شووي  عليووهاشووا فوو وإن ع ،أسووا 

وإن  ،(4)بع ول :والولود ،بقور  :فوإن كانوت بقور  فود   اقّدر كل منهما  ثلوه إن كوان مثليًو 
ون  يف موضع آخر علم  ،(5)مثلها من النعم حامً   :يلزمها فقد ن  علم أنه خرج ميتً 
مهوا علوم حوالني فوإن أراد الو بح ذبوح  :والبغووي ،(7)ورا قال الف ،(6)قيمة مثلها :أن عليه

لكووون ال  ،جيووو  مثلهوووا حوووامً   :وقوووال األكثووورون ،(8)وإن أراد التقووووم قوووّوم احلامووول ،لسووو احلا
خيوورج  :وقيوول ،(٩)اأو يصوووم لكوول موود يومًوو  ،ابوول يقومهووا ويتصوودق بقيمتهووا طعامًوو  ،يوو حبها

وجيعووول التفووواوت بينهموووا كالتفووواوت بوووني الووو كر  ،يموووة حامووول وسووو دل ق تعووو ً  سشوووا  حوووا

 

 (.381-37٩اخلادم )ص (1)
 .  (2/6٩٩واملثبت رو املوافمل ملا يف الوسي  )يظهر يف ) (: لطيفة،  (2)
 (.7/2٩5(، كفاية النبيه )4/2٩7احلاوي ) (3)
 املصدران السابقان. (4)
 (.2/835رداية السالك ) (5)
 (.7/433(، اجملموع )2/227األم ) (6)
  الفقهوا   مقودم  كوان ،  املوروزي  الُفوورا   فووران   بن  أمحد   بن  حممد   بن  الرمحن  عبد ،  القاسم ورو: أب (7)

  بكتوواب  املتووويل  تلميوو ه  عليووه  وفوورّع  وشوورحه،  االانووة  كتوواب  املوو ر   يف  وصوونف،   وورو  الشووافعية
 (.ه 461: ت، )فوران  جده إىل  نسبة والفورا ،  التتمة: أمساه

  طبقوووووووات(،  3/132)  األعيوووووووان   وفيوووووووات(،  2/280)  واللغوووووووات  األمسوووووووا   هتووووووو ي   ترمجتوووووووه يف:  
 (.24٩-1/248)  شهبة قاضي  البن الشافعية

 (.382/383اخلادم )ص (8)
 (.2/835(، رداية السالك )7/433(، اجملموع )3/512(، فتح العزيز )2/6٩٩الوسي  ) (٩)
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فووإن  ،واألوىل غريروا ،(3)جيزسوه إخوراج مواخض" :وقوال املتوويل ،-(2)وروو بعيود- (1)واألنثوم
 .(4)"م لزمه قيمة ماخضأراد الصو 

ا فووووونق  مووووون قيمتوووووه بعووووود ظبيًووووو  / لوووووو جووووورل" :◙قوووووال الشوووووافعي  :الينالـــــث
عشووووور قيموووووة  :ورواه الفوووووورا  والبغووووووي ،(6)"مثووووون شوووووا فعليوووووه عشووووور   العشووووور (5)اندمالوووووه
واختلفووووووووا فمووووووونهم مووووووون  ،(٩)"عليوووووووه عشووووووور شوووووووا " :-اخترجيًووووووو – (8)وقوووووووال املوووووووز  ،(7)شوووووووا 

 :أصووووورهما ،وختوووووريج املوووووز  ،املنصوووووص :أخوووو  بظوووووارر الووووون  وجعوووول يف املسوووووألة قوووووولني

 

 (.3/512فتح العزيز ) (1)
 (.7/433وصف النووي ر ا القول الغرابة والضعف. اجملموع ) (2)
 :تعاىل قوله ومنه ا الطلنمل،ل اليت د  والدرا وأخ ر: احلامل، ويطلمل علم احلاماملاخض (3)

 23آلية. سور  مرم، اآلية: ا { خض حض  جض مص  خص}
   .(5/1٩6تفسري ابن كثري )(، 1/146(، حترير ألفا  التنبيه )3/1105الصرال ) 

 (.375)صتتمة االانة  (4)
  الشوفا   قوارب  املوريض، أي:  وانودمل  الورب ،  يف  أخو    اجلورل، أي:  : الرب ، يقوال: انودملاالندمال (5)

 جرحه. من أو مرضه من
 (.1/2٩7(، املع م الوسي  )1/2٩٩حترير ألفا  التنبيه ) 

 (.2/227األم ) (6)
 (.1/434حلية العلما  ) (7)
الشوووافعي،    االموووام  إمساعيووول املوووز ، صووواح   بووون   وووىي  بووون  روووو: أبوووو إبوووراريم املصوووري، إمساعيووول  (8)

  املختصوووور،  وتتصوووور  الصووووغري،  اجلووووامع   منهووووا:  الشووووافعي   االمووووام  موووو ر   يف   كثووووري   كتبًووووا  صوووونف
 ه(. 264م ر "، )ت:   صر "املز : حقه يف الشافعي واملنثور، وغريرا، وقال

(، طبقوات الشووافعيني  218-1/217(، وفيوات األعيوان )1/٩7  )ترمجتوه يف: طبقوات الفقهوا  
(1/122-123) 

 (.8/168تتصر املز  ) (٩)

 /ب[64]
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يتخووووووري بووووووني أن خيوووووورج عشوووووور  :م روووووو اعلوووووو ف ،(2)وموووووونهم موووووون قطووووووع بووووووه ،(1)ختووووووريج املووووووز 
املثووووول وبوووووني أن يصووووورف قيمتوووووه يف طعوووووام ويتصووووودق بوووووه وبوووووني أن يصووووووم عووووون كووووول مووووود 

 ،(4)تتعووووووووني الصوووووووودقة الوووووووودرارم :أصوووووووورها ،فيووووووووه أوجووووووووه :وعلووووووووم املنصوووووووووص ،(3)ايومًوووووووو 
 ،(5)وروووووو موووووا أورده البغووووووي ،ال جيزسوووووه ذلوووووك بووووول يتصووووودق الطعوووووام أو يصووووووم :والثوووووا 

وروووووووووووو قوووووووووووول أيب  ،إخوووووووووووراج الووووووووووودرارمر املثووووووووووول وبوووووووووووني يتخوووووووووووري بوووووووووووني عشووووووووووو  :والثالوووووووووووث
وإال  ،ومل خيووووووورج الووووووودرارما يف الووووووودم أخرجوووووووه إن وجووووووود شوووووووريكً  :والرابوووووووع ،(7()6)إسوووووووراق
أنوووووووه يتخوووووووري بوووووووني أربعوووووووة  :-(8)وروووووووو قوووووووول الشوووووووي  أيب حامووووووود-واخلوووووووام  ، أخرجهوووووووا
إن شووووووا  أخوووووورج الوووووودرارم وإن شووووووا  اشووووووت  ذوووووا جووووووزا  موووووون مثوووووول الصوووووويد موووووون  :أشووووويا 

 

 (7/432اجملموع ) (1)
  إخووراج  عليووه  ويتعوو ر  شووا ،  ذبووح  يف  شووريكا  جيوود   ال  قوود   ألنووه  القيمووة   الشووافعي  ذكوور  إمنووا:  وقووالوا  (2)

 (.3/513يز )األسهل. فتح العز   رو ما إىل فأرشده  احليوان، من  بقسطه العشر
 (.433-7/432، اجملموع )(3/513)  العزيز  فتح (3)
 (.7/433) اجملموع(، 3/514)  العزيز  فتح (4)
 (.  7/305(، كفاية النبيه )3/514(، فتح العزيز )3/274الته ي  ) (5)
،  ت م تووه  وأكوورب،  سووريج  بوون  العبوواس  أيب  صوواح ،  املوورنووزي  أمحوود   بوون  إبووراريم،  إسووراق  رووو: أبووو  (6)

  ببغووداد  ينسوو   وإليووه،  ويفوويت  يوودرس  طوووي   دروورا  ببغووداد  أقووام،  املووز   تتصوور  شوورل،  عيشوواف  فقيووه
 (.ه340: ت، )الربيع   قطيعة يف ال ي املروزي درب

  النوووووب    أعووووو م  سوووووري(،  27-1/26)  وفيوووووات األعيوووووان   (،6/4٩8)  بغوووووداد  اتريووووو   ترمجتوووووه يف:  
(12/3٩.) 

 .(7/306)  النبيه كفاية(،  3/514)  العزيز  فتح (7)
  طريقوة  شوي ،  حامود   أيب  الشوي   يُعورف،  االسوفراييين  أمحود   ابون  حممود   بون  أمحد ، حامد  و: أبور (8)

  ،بوه  لفورل  الشوافعي  رآه  لوو:  يقولوون   النواس  وكوان ،  ببغوداد  املو ر   رايسوة  إليوه  وانتهوت، العراقيني
 (.ه 406: ت)
  أعووو م  سوووري(،  20٩-2/208)  واللغوووات  األمسوووا   هتووو ي (،  6/20)  بغوووداد  اتريووو   ترمجتوووه يف:  

 (.14-13/13)  النب  
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ال وقووووووو  ،(1)اا وإن شوووووووا  صوووووووام عووووووون كووووووول مووووووود يومًووووووو الووووووونعم وإن شوووووووا  أخووووووورج ذوووووووا طعامًووووووو 
ىل إوجيوووووووووز العوووووووودول  ،ألن املثوووووووول غووووووووري متعووووووووني  خووووووووت فال فاسوووووووود  هلوووووووو ا اال" :املتووووووووويل

ي أنوووووووه لوووووووو ا إال أن يكوووووووون يف مووووووو ر  الشوووووووافعالقيموووووووة فوووووووإخراج عشوووووووررا جووووووواسز قطعًووووووو 
رك إنسوووووا ً يف عشووووور شوووووا  أو ذبوووووح شووووواته وتصووووودق بعشوووووررا ال أخووووورج الُعشووووور رن يشوووووا

 .وفيه نظر ،انتهم ،(2)"فتترقمل فاسد  اخل ف  جيوز
ا فالواجوو  مووا نقوو  موون فووإن مل يكوون مثليًو   ارو ا كلووه إذا كووان الصوويد اجملورول مثليًوو  

ه شي  بعد اندماله ق  من قيمتولو مل تن ،(3)مث يتخري بني االطعام والصيام ،اقيمته قطعً 
فووإن قلنووا جيوو    (5)مبنيووني علووم الوووجهني يف نظووريه يف اآلدمووي (4)فقوود موور أن فيووه وجهووني

جيوو   :وقيوول ،(7)"جيتهوود احلوواكم فيووه  قوودار الوجووع الوو ي أصووابه" :(6)قووال القفووال ،شووي 
 .(8)ندمالضمان النق  احلاصل قبل اال

   غوووري ممتنوووع إموووا عووون عووودوه (٩)افانووودمل جرحوووه وصوووار زمنًوو  اإذا جوورل صووويدً  :الرابـــع
 

  (.7/433اجملموع ) (1)
 (.377تتمة االانة )ص (2)
 (.7/433(، اجملموع )3/514فتح العزيز ) (3)
 /أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.57لوحة ] (4)
(، حبوور املوو ر   377والووراجح: أنووه ال يسووق  الضوومان، وعليووه جووزا  كاموول. تتمووة االانووة )ص  (5)

 (.  2/838(، رداية السالك )7/435وع )(، اجملم4/43)
  يف  اخلراسوانيني  طريقوة  صواح ،  اخلراسوا   املوروزي  هللا  عبود   بن  أمحد   بن  هللا  عبد ،  بكر رو: أبو (6)

"    الصوغري  القفوال"    لوه  قيول  ور وا،  الفقوه  يف  يشتغل  أن   قبل  األقفال عمل صناعته وكانت، الفقه
 (.ه 417:ت(، )علي  نب حممد ) الشَّاشي القوفَّال وبني  بينه  للتمييز

  طبقووووووات(،  130-13/12٩)  النووووووب    أعوووووو م  سووووووري(،  3/46)  ترمجتووووووه يف: وفيووووووات األعيووووووان   
 (.56-5/53)  الشافعية الكرب 

 (.4/44حبر امل ر  ) (7)
 (.7/435اجملموع ) (8)
 (.1/256طوي . املصبال املنري ) زما  يدوم : مرضالزمانة (٩)
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وبووووووه قطووووووع -أصوووووورهما  ،وجهووووووان :ففيمووووووا يلزمووووووه ،كاحلمووووووام   أو عوووووون طريانووووووه ،كووووووالغزال
 ،أنه يلزمه أر  ما نق  :-(2)البن سريج-والثا   ،(1)أنه يلزمه جزا  كامل :-األكثرون

ا أو وعلم ر ا فهل جي  قسطه من املثل إن كان مثليًو  ،(5()4()3)البيان وصرره صاح 
 .(6)فيه اخل ف املتقدم يف الثالث ؟من قيمة املثل

 الزموووووووه جوووووووزاؤه زمنًووووووو  :لوووووووهبنووووووودمال أو قبعووووووود االحمووووووورم آخووووووور  /ولوووووووو أزمنوووووووه وقتلوووووووه  
أ   :وفيوووووه وجووووووه ،  الوووووونق  علوووووم اخلووووو فويبقوووووم علوووووم األول اجلوووووزا  أو أر  ،(7)اقطعًووووو 

 .(8)ىل قدر النقصانإ عاد رنا كامً    إذا أوجبنا عليه جزا ً 
كما لو قطع يدي     (٩) لزمه جزا  واحد :ندمالولو قتله املزمن فإن كان قبل اال 

 . (11) جزا انأنه يلزمه ديتان ورو جيي  رنا فيلزمه  :ورناك وجه  ،(10) رجل مث قتله

 

 (،7/434(، اجملموع )3/514(، فتح العزيز )2/6٩٩(، الوسي  )4/403هناية املطل  ) (1)
  ووفاتووه  مولووده  عصووره،  يف  الشووافعية  فقيووه  البغوودادي،  ُسوورويج  بوون  عموور  بوون  أمحوود ،  العبوواس  روو: أبووو  (2)

 (.ه 306: ت، )مصنف 400 له، األشه  الباز يلق  كان   بغداد، يف
  طبقووات(،  125-11/123)  النووب    أعوو م  سووري(،  67-1/66)  وفيووات األعيووان   ترمجتووه يف:  

 (.25-3/21)الكرب    الشافعية
الوويمن،    إبقلويم  الشووافعيني  العمورا ، شوي   سووامل  بون  اخلوري  أيب  بوون  احلسووني اليموا ،  وىي  روو: أبوو  (3)

 ه(. 558البيان يف م ر  االمام الشافعي، )ت:   من أشهر مفلفاته:
(،  338-7/336(، طبقوات الشوافعية الكورب  )2/278اللغات )ترمجته يف: هت ي  األمسا  و   

 (.1/654طبقات الشافعيني )
 .  (4/24٩)  البيان  (4)
 (.7/434وقال النووي: "ورو تصريح شاذ، بل غل ". اجملموع ) (5)
 (.77)ص (6)
 (.7/434اجملموع ) (7)
 املصدر السابمل. (8)
 (.2/305، مغين ا تاج )(7/434) ( اجملموع3/514)  فتح العزيز (٩)
 (.10/411ظارر امل ر : أنه ال جت  إال دية النف . فتح العزيز ) (10)
 .(7/434) اجملموع( 3/514)  العزيز  فتح (11)

 /أ[65]
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 ،(1)اففووووووي القتوووووول جووووووزاؤه زمنًوووووو  ،ل جنايووووووة حبكمهووووووادت كوووووو أفوووووور  :وإن كووووووان بعووووووده 
 .(2)ويف االزمان اخل ف املتقدم

 :فأبطووول أحووودمها -كالنعاموووة متتنوووع بعوودورا وبطرياهنوووا-ولووو كوووان للصووويد امتناعووان  
وعلووووم روووو ا قووووال  ،(3)ال :وأصوووورهما ،متنوووواعيتعوووودد اجلووووزا  لتعوووودد اال :أحوووودمها ،فوجهووووان
حلقيقووة واحوود إال أنووه مووا نقوو  ألن امتناعهووا يف االغالوو  علووم الظوون أنووه جيوو  " :االمووام

 .(4)"متناعيتعلمل الرجل واجلنال فالزاسل بعض اال
فووإن علووم أنووه مووات بسووب    اا وغوواب مث عوواد فوجووده ميتًوو لووو جوورل صوويدً  :اخلــامس

وإن كووان أزمنووه ذووا ففيمووا  ،(5)لزمووه أر  مووا نقوو  :آخوور ينظوور فووإن مل يكوون أزمنووه جبراحتووه
 .(6)ماخل ف املتقد :عليه

ال يلزموه إال  :وأصورهما ،يلزمه جزا  كامول :أحدمها ،فقوالن :وإن مل يعلم مث مات 
ا وغوواب عنووه مث ومهووا مبنيووان علووم القووولني فيمووا إذا جوورل احلوو ل صوويدً  ،(7)ضوومان اجلراحووة
 ؟(8)ا رل  ل أكلهعاد ووجده ميتً 

 .(٩)ع زألن األصل بقا  ال  مل يلزمه إذا صرّيه غري ممتنع :وإن شك يف موته 
ا كموا  ولو جرحه مث أخ ه فداواه وأطعمه وسقاه حو، بورأ أو بورأ بنفسوه وعواد ممتنعًو  
فنبتوت رول  كبوريوجهان ينبنيوان علوم القوولني فويمن قلوع سون   :ففي سقو  ضمانه ،كان

 

 (.7/434اجملموع ) (1)
 قريبا، واألصح: يلزمه جزا  كامل. املصدر السابمل. (2)
 (.2/83٩(، رداية السالك )7/434)(، اجملموع 3/514فتح العزيز ) (3)
 (.4/404هناية املطل  ) (4)
 (.7/435(، اجملموع )356تتمة االانة )ص (5)
 (.7٩)صصيًدا فاندمل جرحه وصار زمنا يف مسألة إذا جرل  (6)
 (.1/174) املنثور(، 3/162) الروضة (7)
 .(7/435األصح: ال  ل. اجملموع ) (8)
 املصدر السابمل. (٩)
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فعليوووه موووا كوووان وروووو جوووزا  كامووول علوووم   (1)أنوووه ال يسوووق  :واألصوووح ؟تسوووق  عنوووه ديتهوووا
أن  :-جزم به البندني ي-وفيه وجه اثلث  ،ه اآلخروأر  ما نق  علم الوج ،الصريح

 .(2)عليه ما بني قيمته صريراً ومندمً  
فيووه اخلوو ف  ؟فووإن أوجبنووا أر  مووا نقوو  فهوول جيوو  بقسووطه موون املثوول أو القيمووة 
وجووو   :فوووإن بقووي نقووو    ا نقنوو ريورته ممتنعًووو ندمالووه وصووو ارووو ا إذا مل يبوومل بعووود  (3)املتقوودم

 .(4)اضمانه قطعً 
 .(5)ا ففيه الوجهان السابقان يف االزمانكن بقي زمنً ح، برأ ل ولو داواه 
 :فوووإن نبوووت وبقوووي نقوووو  ،ولوووو نتوووف ريوووش طووواسر فهووووو ك ووورل الطوووري فيموووا تقوووودم 
 .(8)اجلرلاعترب نقصه حالة  / فإن وج   (7)فوجهان :وإال ،(6)ضمنه

، جووووووزا  واحوووووود :إذا اشووووووتك حموووووورم أو حمرمووووووون يف قتوووووول صوووووويد لووووووزمهم :الســـــــادس
وال شوووووي  علوووووم  ،نصوووووف اجلوووووزا  :ل يف قتووووول صووووويد لوووووزم ا ووووورمحمووووورم وحووووو  ولوووووو اشوووووتك

القسوووو  موووون  :وكوووو ا لووووو اشووووتك حموووورم وحملووووون أو عكسووووه وجوووو  علووووم ا وووورمني ،احلوووو ل
وقطوووووع بوووووه  (10)رووووو ا املووووو ر  ،(٩)]املتلفوووووات[ كبووووودل   اجلوووووزا  علوووووم عووووودد رؤوس الكووووول

 

 .(7/435)  (، اجملموع4/250البيان ) (1)
 املصدران السابقان. (2)
 (.77)ص (3)
 (.2/838رداية السالك ) (4)
 (.7٩واألصح: أن عليه جزاً  كامً  . )ص (5)
 (.7/307كفاية النبيه )  (6)
  (، اجملموووووووع4/338احلوووووواوي ).  األصووووووح  ورووووووو  يسووووووق   ال:  والثووووووا ،  الضوووووومان   يسووووووق :  األول  (7)

(7/435-436.) 
 (.7/436اجملموع ) (8)
 يظهر يف ) (: امليقات، واملثبت رو املوافمل ملا يف اجملموع. (٩)
(، اجملموووووووووووع  516-3/515(، فووووووووووتح العزيووووووووووز )323-4/320(، احلوووووووووواوي )2/227األم )  (10)

 (.2/818(، رداية السالك )312-7/311ية النبيه )(، كفا7/436-437)

 /ب[65]
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 .(2)ذورو شا ،(1)"جي  علم ا رم جزا  كامل" :وقال املتويل ،اجلمهور
 .(3)وك ا لو اشر غريه من ا ظورات  ،إال جزا  واحد هولو قتل القارن مل يلزم

 .(4)يلزمه إال جزا  واحدا مل ا حرميً ولو قتل ا رم صيدً  
 .ور ه األحكام يف الفروع كلها جارية يف صيد احلرم 

 ،(5)حوورام علووم احلوو ل وا وورم :وصوويد حوورم مكووة ،احلوورم :الســبب الينــا  للتحــرمي
ا قبله أو كان حرمً  ☺براريم إا بسفال ا آمنً واختلف العلما  يف أن ر ا احلرم صار حرمً 

 .(6)الثا  :والصريح ؟من يوم خلمل األرض
 والك م فيه يف ث ثة أطراف: 

فيرووووورم يف صووووويد احلووووورم كلهوووووا موووووا  ووووورم مووووون الصووووويد يف   يف حتووووورم الصووووويد :الو 

 

القوول، ورو ا النقوول عون املتوويل توالف ملووا وجدتوه يف تتموة االانووة     النوووي نقول عون املتووويل رو ا  (1)
(، اجملمووووووع  34٩-348فالووووو ي جوووووا  يف التتموووووة موافووووومل ملووووو ر  اجلمهوووووور. تتموووووة االانوووووة )ص

(7/437.) 
 (.7/437وع )قال النووي: "ورو شاذ ضعيف. اجملم (2)
 (.2/844السالك )  (، رداية7/437(، اجملموع )3/516(، فتح العزيز )2/700الوسي  ) (3)
(، ردايوة  3/516(، فوتح العزيوز )2/700(، الوسوي  )4/416الحتواد املتلوف. هنايوة املطلو  )  (4)

 (.2/818السالك )
(،  1/435لمووووا  )(، حليووووة الع1/3٩8(، املهوووو ب )1/60االمجوووواع. االمجوووواع البوووون املنوووو ر )  (5)

 (.7/442اجملموع )
مكووة: "إن روو ا البلوود حرمووه هللا يوووم    قووال يوووم فوتح  ☺أن النوو     ¶حلوديث ابوون عبوواس    (6)

خلومل السوماوات واألرض  فهووو حورام حبرمووة هللا إىل يووم القياموة..." احلووديث. أخرجوه البخوواري  
وأنوتم حورم"، اب ال    يف صريره، اب جزا  الصيد وحنوه، وقوول هللا تعواىل: "ال تقتلووا الصويد 

، كتووواب: احلوووج، اب:  (، ومسووولم يف صوووريره3/14)  1834 وول ألحووود القتوووال  كوووة، بووورقم  
(،  1/416(. وانظوووور أيضووووا: مناسووووك النووووووي )2/٩86)  1353حتوووورم مكووووة وصوووويدرا، بوووورقم  

 (.854-2/853(، رداية السالك )7/314كفاية النبيه )
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 ،تنفووووووووووريهف أجزاسووووووووووه وجرحووووووووووه و لكووووووووووه وإت فووووووووووه كووووووووووإت متموووووووووون اصووووووووووطياده و  (1)االحوووووووووورام
وإتوووووو ف ريشووووووه ولبنووووووه وغووووووري ذلووووووك ممووووووا  ،وأكوووووول بيضووووووه وإت فووووووه ،والتسووووووب  إىل ذلووووووك 

أو تلووووووف  ،ا منووووووهتلووووووف جووووووز ً أأو  ،ا يف احلوووووورمإذا قتوووووول حوووووو ل أو حموووووورم صوووووويدً فوووووو   سووووووبمل
 ،(4)حووووُرم عليووووه أكلوووووه :اا حرميًوووو ولوووووو ذبووووح صوووويدً  ،(3)كمووووا موووور  (2)ضوووومنه اجلووووزا  :بسووووببه

 ،(5)فيوووووه الطريقوووووان املتقووووودمان ؟ارم علوووووم غوووووريه ويكوووووون جنًسووووو ورووووول يصوووووري ميتوووووة حووووو،  ووووو 
 .(6)أنه يصري ميتة :األصح
 :وخيت  ر ا رمور 

ــد ا فلووووه إمسوووواكه وذحبووووه وأكلووووه  :اا مملوًكوووو ىل احلوووورم صوووويدً إلووووو أدخوووول حوووو ل  :أحــ
 ،-اأيضًوو –فوو  جووزا  عليووه  :ولووو ذحبووه غووري مالكووه ،(7)كووالنعم   والتصوورف فيووه كيووف شووا 

 .(8)وعليه قيمته ملالكه
 :ىل صيد يف احلرم فقتلوهإلو رمم احل ل الواقف يف احلل  :األوىل ،فيه صور :الينا 

، -(٩)اأيضًووووو –ضووووومنه  :ىل صووووويد يف احلووووول فقتلوووووهإولوووووو رموووووم الواقوووووف يف احلووووورم  ،ضووووومنه
وكو ا لوو رموم  ،وك ا لو أرسول الكلو  يف الصوورتني يلزموه الضومان ،(10)واستشكله املتويل

وقود  ،(11)قبول أن يصويبه ليوه فترلولإأو رمم حمورم  ،يصيبه ىل صيد فأحرم قبل أنإح ل 
 

 (.2/857لسالك )(، رداية ا7/442(، اجملموع )2/700الوسي  ) (1)
 (.7/442(، اجملموع )385تتمة االانة )ص (2)
 /أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.57لوحة ] (3)
 (.2/810) السالك  رداية(، 3/155) الروضة(، 3/500)  العزيز  فتح (4)
 (.55)ص (5)
 .(2/810) السالك  رداية(، 3/155) الروضة(، 3/500)  العزيز  فتح (6)
 (.2/301(، مغين ا تاج )7/442(، اجملموع )2/700(، الوسي  )4/416هناية املطل  ) (7)
 (.4/325احلاوي ) (8)
 (.4/253(، البيان )2/700(، الوسي  )4/5٩حبر امل ر  ) (٩)
 (، ومل يستشكل شيئا.388-387تتمة االانة )ص (10)
 (.7/442وع )(، اجملم3/517فتح العزيز ) (11)
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 .(1)مر
ىل احلووووول ونصووووو  شوووووبكة فتعلووووومل ذوووووا إولوووووو كوووووان احلووووو ل يف احلووووورم فوووووأخرج يوووووده  

يف احلووووووورم  /ولوووووووو كوووووووان يف احلووووووول فأدخووووووول يوووووووده  ،(2)مل يضووووووومنه :صووووووويد احلووووووول أو احلووووووورم
 .(3)ضمنه :ونص  فيه شبكة أو حفر فيه حفر  فوقع فيها صيد

فأربعوووووووة  :ىل صووووووويد بعضوووووووه يف احلووووووول وبعضوووووووه يف احلووووووورمإمووووووون احلووووووول ولوووووووو رموووووووم  
وإن   ،فووووو  جوووووزا  :إن كوووووان أكثوووووره يف احلووووول :والثوووووا  ،(4)ال جوووووزا  فيوووووه :أحووووودرا، أوجوووووه

 :ىل احلوووووولإا موووووون احلوووووورم إن كووووووان خارًجوووووو  :والثالووووووث ،(5)وجوووووو  :كووووووان أكثووووووره يف احلوووووورم
 (7)قاضوووووووويا ذكووووووووره الورووووووووو موووووووو -والرابووووووووع ، (6)فوووووووو  :وإن كووووووووان العكوووووووو  ،ففيووووووووه اجلووووووووزا 

 ،فووووو  جوووووزا  :إن كانوووووت رأسوووووه يف احلووووورم وقواسموووووه كلهوووووا يف احلووووول :-والبغووووووي والرافعوووووي
ورووووووووووووو  ،(8)لزمووووووووووووه اجلووووووووووووزا  :وإن كووووووووووووان بعووووووووووووض قواسمووووووووووووه يف احلوووووووووووورم أو واحوووووووووووود  فيهووووووووووووا

 

 /ب[، اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.58لوحة ] (1)
 (.3/34٩(، هناية ا تاج )2/861(، رداية السالك )7/318كفاية النبيه )  (2)
 .(2/861) السالك رداية(، 7/318)  النبيه كفاية  (3)
 (.7/443ألنه مل يتمخض حرميا. اجملموع ) (4)
 سابمل.اعتبارا الغال . املصدر ال (5)
 اعتبارا  ا كان عليه. املصدر السابمل. (6)
،  املوووووورنوور وذِّي:  أيضووووووا  لووووووه  ويقووووووال،  املووووووروذي  أمحوووووود   بوووووون  حمموووووود   بوووووون  احلسووووووني،  علووووووي  رووووووو: أبووووووو  (7)

  املوووووووووو ر   يف  غريبووووووووووة  وجوووووووووووه  صوووووووووواح   كبوووووووووورياً   إماموووووووووواً   كووووووووووان ،  حسووووووووووني  القاضووووووووووي  املشووووووووووهور
  الوسوووووووي "  يف  والغوووووووزايل"  املطلووووووو   هنايوووووووة"    كتووووووواب  يف  احلووووووورمني  إموووووووام  قوووووووال  وكلموووووووا  الشوووووووافعي،
  ولوووووه،  الكووووورب   التعليقوووووة  كتووووواب  صووووواح ،  الووووو كر  املوووووراد  فهوووووو"  القاضوووووي  وقوووووال": "  والبسوووووي 

 (.ه 462:ت، )مشهور   فتاو 
-2/134)  وفيوووووووووات األعيوووووووووان (،  165-1/154)  واللغوووووووووات  األمسوووووووووا   هتووووووووو ي   ترمجتوووووووووه يف:  

 (.13/414)  النب   أع م سري(، 135
 (.7/443(، اجملموع )3/517فتح العزيز ) (8)

 /أ[66]
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 .(1)الصريح
ن ا موو مووروره طرفًوو ىل صوويد يف احلوول لكوون قطووع السووهم يف إلووو رمووم مون احلوول  :الينانيــة

وحكواه الورواي  عوون  ،ا علووم نظوريه يف الكلو ال جيو  قياًسو  :أحودمها ،(2)فوجهوان :حلورما
أنوووووه  :وأصووووورهما ،(6()5)واختووووواره ابووووون أيب عصووووورون ،(4)وجوووووزم بوووووه البنووووودني ي ،(3)الووووون 
 .(7)جي 

ف احلوورم وقتوول فخطووا الكلوو  طوور  اىل صوويد يف احلوول كلبًوو إولووو أرسوول ورووو يف احلوول  
أنوووه ال  :فاملووو ر  الووو ي قطوووع بوووه اجلمهوووور  فوووإن كوووان لوووه طريووومل مووون غوووري احلووورم ،لصووويدا

ضومن  :وإن مل يكون لوه طريومل غوريه ،(٩)أنوه يضومن :وفيه وجه أو قول ضوعيف ،(8)يضمن

 

 (.3/5٩6(، الن م الوراج )2/85٩(، رداية السالك )3/163الروضة ) (1)
(، فووووووووووووووتح العزيووووووووووووووز  4/253البيووووووووووووووان )  (،2/700(، الوسووووووووووووووي  )388تتمووووووووووووووة االانووووووووووووووة )ص  (2)

(3/517.) 
 (.4/5٩حبر امل ر  ) (3)
 (.2/861رداية السالك ) (4)
  كووووان ،  املوصوووولي  التميمووووي  عصوووورون   أيب  بوووون  هللا  ربووووة  بوووون  حمموووود   بوووون  هللا  عبوووود ،  سووووعد   أبووووو:  رووووو  (5)

  يف  كثووووووووري   كتبووووووووا  صوووووووونف،  واألحكووووووووام  الفتوووووووواو   يف  املنتهوووووووم  وإليووووووووه  عصووووووووره،  أروووووووول  أفقووووووووه  مووووووون
  االنتصووووووار  وكتوووووواب  جملوووووودات،  سووووووبع   يف  املطلوووووو   هنايووووووة  موووووون  املوووووو ر   صووووووفو   منهووووووا  املوووووو ر ،

 (.ه 585: ت، )وغريرا، جملدات أربع  يف
-3/53)  األعيوووووووووان   وفيوووووووووات(،  513-1/512)  الشوووووووووافعية  الفقهوووووووووا   طبقوووووووووات  ترمجتوووووووووه يف:  

 (.134-7/132) الكرب   الشافعية طبقات(، 55
 (.2/861رداية السالك ) (6)
 (.2/115(، املنثور )7/443اجملموع ) (7)
(، اجملمووووووووووووووع  2/700(، الوسوووووووووووووي  )4/5٩(، حبووووووووووووور املووووووووووووو ر  )4/415هنايووووووووووووة املطلووووووووووووو  )  (8)

 (.2/302(، مغين ا تاج )862-2/861(، رداية السالك )7/443)
 (.7/443اجملموع ) (٩)
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ووووً سوووووا  كووووان املرسوووول عامل ،اقطعًوووو   ،(1)لكوووون أيمث العووووامل دون اجلاروووول ،ا احلووووال أو جووووارً  وو
وحكواه املواوردي عون  ،يف صور  الرموي أطلقهوا األصوراب  عليها املتقدمةملسألة املقي  وا

إن األصراب محلوه علم ما إذا كان مرسله زجوره عون اتبواع الصويد يف " :وقال ،(2)الن 
وما شرطه من الزجر غري  " :قال النووي ،(3)"لزمه اجلزا  :فإن مل يزجره ،احلرم فلم ينزجر

 .(4)"األصراب مل ي كره 
ــة ضووومنه دون  :(5)اصوووطاد محاموووة مووون احلووول أو قتلهوووا وهلوووا فووورا يف احلووورم ولووو  :الينالينـ

 ،(7)اا معًوووو مضوووومنه :ولووووو اصووووطادرا موووون احلوووورم أو قتلهووووا فهلووووك فرخهووووا يف احلوووول ،(6)أمووووه
 .والبيض كالفرا يف ذلك 

 يسوكن تعرض لضومانه حو، :-ا أو غري عامدعامدً -ا ا حرميً لو نفر صيدً  :الرابعة
إن أخرجووه موون احلوورم فروو، يعووود " :(10)وقووال الصوويدال  ،(٩)ميف احلوول أو احلوور  (8)]نفوواره[

 

  السوووووووووالك  (، ردايوووووووووة7/443اجملمووووووووووع )(،  2/700)  الوسوووووووووي (،  4/415)  املطلووووووووو   هنايوووووووووة  (1)
 (.2/302) ا تاج مغين(، 2/861-862)

 (.4/324احلاوي ) (2)
 املصدر السابمل. (3)
 (.7/443اجملموع ) (4)
 أي: فهلك الفرا يف احلرم. (5)
(،  38٩تموووة االانوووة )ص(، ت4/416ألنوووه أتلفوووه بسوووب  جووور  منوووه يف احلووورم. هنايوووة املطلووو  )  (6)

 (.7/444(، اجملموع )2/700الوسي  )
 السابقة. املصادر (7)
 (.4/416يظهر يف ) (: ضمانه، واملثبت رو املوافمل ملا يف هناية املطل  ) (8)
  اجملموووووووع(،  701-2/700)  الوسووووووي (،  38٩ص)  االانووووووة  تتمووووووة(،  4/416)  املطلوووووو   هنايووووووة  (٩)

 (.2/864، رداية السالك )(7/444)
  بكور  أيب  االموام  املوز ، تلميو  الداودي، شوارل تتصور    حممد   بن  داود  بن  رو: أبو بكر، حممد  (10)

 العطر، مل أقف علم اتري  وفاته. بيع  إىل  نسبة الصيدال  املروزي، املعروف القفال
 (.215-1/214(، طبقات ابن قاضي شهبة )14٩-4/148طبقات الشافعية الكرب  ) 
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وال  ،ولوووووي  عليوووووه أن يسوووووعم يف رده اىل احلووووورم ،ورووووو ا رآه" :قوووووال االموووووام ،(1)"ىل احلووووورمإ
وال  ،لزمووه اجلووزا  :أو أخوو  سووبع وحنوووه ةفلووو مووات بسووب  التنفووري بصوودم ،(2)"يتعوورض لووه

وجو  اجلووزا  علوم اآلخو  كو ا قالووه  :وإن أخوو ه حمورم يف احلول ،ل القاتولشوي  علوم احلو 
 يكوون مل وإن ،لزمووه اجلووزا  :حوو ل يف احلوول /فيمووا إذا قتلووه " :وقووال املوواوردي ،(3)اجلمهووور
وقود تقودم نظوري املسوألة يف تنفوري ا ورم  ،(4)"فو  جوزا  :ىل احلورمإ ليه وال منعه العودإأجلأه 

 .(5)وجهان :ة تنفريه آبفة مساوية ففي ضمانهالصيد وأنه إذا تلف حال
فلوو خوورج صويد حرمووي  ،حبالووة اصوطياده :اعتبوار يف كووون الصويد حرميًو اال :اخلامســة

 .(6)وال شي  عليه يف إت فه ،حل للر ل اصطياده فيه :ىل احللإ
 .(7)وجي  به اجلزا  ،مل جيز اصطياده :ىل احلرمإولو دخل صيد من احلل  
 .(8)إذ ال فعل له  مل يضمنه :اىل احلرم فأتلفت صيدً إولو أدخل جارحة  
مل يضووومنه  :ليوووه فقتلوووه فيوووهإا يف احلووول فغووودا كوووان احلووو ل يف احلووورم فووورأ  صووويدً   وولووو  
ىل صووويد يف احلووول وقتلوووه وقطوووع يف إوكووو ا لوووو غووودا مووون احلووول " :البنووودني يقوووال  ،(٩)اقطعًووو 
 .(10)"طرفاً من احلرم هطريق

صوون طوواسر فقتلووه وأغصوواهنا يف احلوول فوقووع علووم الغولووو كانووت شوو ر   بتووة يف احلوورم 

 

 (.4/416هناية املطل  ) (1)
 املصدر السابمل. (2)
 (.2/864(، رداية السالك )7/444(، اجملموع )3/517فتح العزيز ) (3)
 (.4/308احلاوي ) (4)
 /ب[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.58األصح: أنه ال جي . لوحة ] (5)
  (.7/445(، اجملموع )15/55(، احلاوي )2/254األم ) (6)
 املصادر السابقة. (7)
 (.7/445)  وعاجملم (8)
 (.2/302، مغين ا تاج )(7/445)  اجملموع (٩)
 (.7/446اجملموع ) (10)

 /ب[66]
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وعكسوووه لوووو كانوووت  ،(1)ضووومن الغصووون :ولوووو قطوووع الغصووون ،مل يضووومنه :إنسوووان يف احلووول
ولووووو وقووووع  ،لزمووووه ضوووومانه :يف احلوووورم وعليووووه طوووواسر فقتلووووهالشوووو ر   بتووووة يف احلوووول وغصوووونها 

 .(2)مل يضمنه :الغصن
لووه فهووو كمووا لووو قتوول ىل صوويد يف احلوول فقتإولووو وقووف احلوو ل علووم الغصوون ورمووم  

 .(3)وإال ف  ،ضمن :فإن كان الغصن يف روا  احلرم  الطاسر ال ي علم الغصن
وقوووووال الشوووووي   ،(4)ضووووومن :اولوووووو دخووووول كوووووافر احلووووورم فقتووووول فيوووووه صووووويدً  :السادســـــة
 ،(7)اوأقاموووووه صووووواح  البيوووووان وجًهووووو  ،(6)"يضووووومن أال تمووووول عنووووودي " :(5)أبوووووو إسوووووراق

وال يفووووووارق الكووووووافر املسوووووولم يف ضوووووومان صوووووويد  :قووووووال األصووووووراب  ،(8)الفووووووارقيواختوووووواره 
 

(، اجملموووووووووع  3/518(، فووووووووتح العزيووووووووز )4/254(، البيووووووووان )2٩٩-2/2٩8اجلمووووووووع والفوووووووورق )  (1)
 (.2/868(، رداية السالك )7/444)

 املصادر السابقة. (2)
 (.7/444اجملموع ) (3)
 (.2/865) (، رداية السالك7/446اجملموع ) (4)
"  املهووو ب"  صوواح   الشووريازي،  الفوووريوزآادي  يوسووف  بوون  علوووي  بوون  إبووراريم،  إسوووراق  و: أبوووروو   (5)

  بلوود   ورووي  بفووريوزااد  الشووي   ولوود ،  الفقووه  أصووول  يف"  اللمووع " و"التبصوور "و،  الفقووه  يف"  التنبيووهو"
:  ت، )علماسهوووا  علوووم  وتفقوووه  شووورياز  دخووول  مث ،  ذوووا  ونشوووأ  وث مثاسوووة  وتسوووعني  ثووو ا  سووونة  بفوووارس
 (.ه 476

(،  13-14/٩)  النوووب    أعووو م  سوووري(،  174-2/172)  واللغوووات  السوووما   هتووو ي   ترمجتوووه يف:  
 (.22٩-4/215) الكرب   الشافعية طبقات

(، اجملموووووع  1/3٩٩غريوووو ". املهوووو ب )  املصوووونف  قالووووه  الوووو ي  االحتمووووال  قووووال النووووووي: "وروووو ا  (6)
(7/446.) 

 (.4/257البيان ) (7)
  هللا  عبود   الفوارقي، تفقوه علوم أيب  القاضوي  برروون   بون  علوي  بن  إبراريم  بن  احلسن  علي،  رو: أبو (8)

  إسووراق  أيب  عوون الشووي   فأخوو    بغووداد،  إىل  رحوول  مث   ا وواملي،  تلميوو    الكووازرو   بيووان   بوون  حمموود 
  حوووني  إىل  عزلوووه  بعووود   بواسووو   وأعماهلوووا، مث عُوووزل فأقوووام  بواسووو   القضوووا   الشوووريازي، والزموووه، وويل

 ه(. 528احلديث، )ت:  ويروي الفقه يدرس وفاته
(، طبقووات ابوون  1/567(، طبقووات الشووافعيني )7/57ترمجتووه يف: طبقووات الشووافعية الكوورب  )  

 (1/303قاضي شهبة )
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بوووول يتخووووري بووووني  ،أنووووه ال جيوووووز اجلووووزا  الصوووويام :ورووووو ،احلوووورم ونباتووووه إال يف شووووي  واحوووود
 .(1)املثل واالطعام

ــزاء ــا  يف اجلـ ــرف الينـ   سوووو  يوووه يف اجلوووزاومل يووو كر ف (2)وكووو لك ترمجوووة الغوووزايل الطـ
 وفيه مساسل: ،املسألة األوىل
بوووني املثوووول  املسوووولمنييلزمووووه اجلوووزا  مووون  مووونفيتخوووري  :(3)  احلوووورمحكوووم جوووزا :الوىل

 .(4)واالطعام والصيام
وجيوووو  بووووه اجلووووزا   ،كمووووا  وووورم اصووووطياد صوووويده    وووورم قطووووع نبووووات احلوووورم :الينانيـــــة

 .(6)أنه ال جي  :وقيل فيه قول قدم ،(5)علم امل ر  الصريح
 .(7)ش ر وغريه :والنابت فيه 

 ،والشوعري ،كاحلنطوة  موا زرعوه اآلدموي  ،(8)وروو نوعوان ،غري الشو ر :القسا الو 
وال جووزا  عليووه  ،فوو   وورم علووم مالكووه قطعووه :واخلضووروات  ،والبقووول ،(٩)والقطنيووة ،والوو ر 

 .(10)وال علم غريه فيه
  (11)االذخووووووور :األول ، /أربعوووووووة أشووووووويا  :وروووووووو ،موووووووا ال ينبتوووووووه اآلدميوووووووون :الثوووووووا 

 

 (.7/447اجملموع ) (1)
 (.2/701الوسي  ) (2)
 (.2/701". الوسي  )الطرف الثا  يف اجلزا  وحكمه حكم االحرامقال الغزايل: " (3)
 (.7/4٩1اجملموع ) (4)
 (.448-7/447(، اجملموع )3/518(، فتح العزيز )2/701الوسي  ) (5)
 .(7/448) اجملموع(، 3/518)  العزيز  (، فتح4/418هناية املطل  ) (6)
 .(.7/448) اجملموع(، 3/518)  العزيز  فتح (7)
 (.7/451اجملموع ) (8)
  ألهنوا  بوه   والشوعري، مسيوت  الورب  سوو   املقتاتوة  وب: احلبو -بكسر القاف وتشوديد اليوا – القِّطنّية (٩)

 أقام.  إذ قطن: يقال  البيوت، يف تقطن
 (.2/748(، املع م الوسي  )1/10٩حترير ألفا  التنبيه ) 

 (.2/872(، رداية السالك )4/312احلاوي ) (10)
 (.1/207املصبال املنري )  .ابيض جف  الراسرة، إذا طي   : نبتاالذخر (11)

 /أ[67]
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، (3)[(2)وقلعوووووه قطعوووووه في ووووووز ]الشووووووك: :الثوووووا ، (1)في ووووووز قلعوووووه وقطعوووووه وال جوووووزا  فيوووووه
 ،القطووووووع جبوووووووازه :أحوووووودمها ،طريقووووووان :ففيووووووه ،وحنوووووووه (4)كالسوووووونا  مووووووا كووووووان دوا   :الثالوووووث

ورووووووووو  ،اجلووووووووواز :أصوووووووورهما ،(6)فيووووووووه وجهووووووووان :والثووووووووا  ،(5)ورووووووووو مووووووووا أورده املوووووووواوردي
 .(7)تصوص رخ ه للتداوي

لزموووه اجلوووزا  إذا مل  :فوووإن قلعوووه ،اإن كوووان رطبًووو  (8)و ووورم قطعوووه وقلعوووه ،الكوووأل :الرابوووع
فوو  ضوومان علووم الصووريح الوو ي قطووع بووه  :فووإن أخلووف موون غووري نقوو  ،خيلووف املقطوووع

 ،ا موون شوو ر  فنبووتفيمووا إذا قطووع غصوونً ، (10)رّج علووم اخلوو ف اآليتوال خيوو  ،(٩)اجلمهووور
رّج علووم اخلوو ف املوو كور يف ا وال خيوو  واحوودً واًل نه قوو يضووم :وشوو  القاضووي أبووو الطيوو  فقووال

 

  ألحووود   حتووول  فلوووم  مكوووة،  حووورم  هللا  إن : "قوووال  ☺  هللا  رسوووول  أن   ¶حلوووديث ابووون عبووواس    (1)
  شو ررا،  يعضود   وال  خ روا،  خيتلوم  ال  هنوار،  مون  سواعة  يل  أحلوت  وإمنوا  بعودي،  ألحد  وال قبلي
  راالذخوووو   إال  العبوووواس: اي رسووووول هللا  وقووووال  ،"ملعوووورف  إال  لقطتهووووا  تلووووتق   وال  صوووويدرا،  ينفوووور  وال

 ".االذخر إال: "فقال لصاغتنا وقبور  
أخرجه البخاري يف صريره، اب جزا  الصيد وحنوه، وقول هللا تعاىل: "التقتلووا الصويد وأنوتم    

: ال ينفر صويد احلورم، بورقم   (، ومسولم يف صوريره، كتواب: احلوج،  3/14)  1883حرم"، ابع
 (.  2/٩86) 1353اب: حترم مكة، وصيدرا، برقم  

 (.3/606(، الن م الوراج )7/451ع )اجملمو  (2)
 ما بني املعقوفتني بياض يف ) (، واملثبت رو املوافمل ملا يف اجملموع. (3)
  احل وووازي،  وأجووووده  ومثوووره،  بورقوووه  يتوووداو   وورقتوووه رقيقوووة،  مصوووفر،  زروووره  شووو ريي،  : نبووواتالّسووونا  (4)

 املكي. السنا ويعرف:
 (.1/457(، املع م الوسي  )177-176يف األدوية )صملعتمد ا 

بوووه".    االنتفووواع  حلصوووول  الووودوا   فكووو لك  ملنفعتوووه   االذخووور  أخووو    أال  ملوووا  قوووال املووواوردي: "ألنوووه  (5)
 (.4/312احلاوي )

 (.7/451(، اجملموع )3/520(، فتح العزيز )2/701(، الوسي  )4/41٩هناية املطل  ) (6)
 (.7/452اجملموع ) (7)
 (.٩1: "ال خيتلم خ را". تقدم خترجيه يف )ص☺الن   لقول (8)
(، ردايوووووووة  7/452(، اجملمووووووووع )3٩8-3٩7(، تتموووووووة االانوووووووة )ص313-4/312احلووووووواوي )  (٩)

 (.2/871السالك )
 (.٩3)ص (10)
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 .(1)الغصن
 .(2)ا واحدً ا ضمن ما نق  قواًل فإن عاد احلشيش  قصً  
 ه،فوو  شووي  عليوو  :إن قطعووه" :ا فقوود قووال البغوووي والرافعوويا ايبًسوو وإن كووان حشيًشوو  
 :جف ومات ا إذ"  :وقال املاوردي  ،(3)"األنه لو مل يقلعه لنبت اثنيً   لزمه اجلزا  :وإن قلعه

إذا كووووان  :فمرادمهووووا ،وروووو ا ال خيووووالف موووا قووووااله" :قوووال النووووووي ،(4)"أخوووو هو  ،جووواز قلعووووه
 .(5)"ما إذا مات ومل يرج نباته :ومراده ،الياب  مل حت أصله
فيروورم التعوورض القطووع والقلووع لكوول شوو ر رطوو  حرمووي  ،الشوو ر :القســا الينــا 

 .(7()6)فذغري م
 .(8)اوال قلعه وال ضمان فيه قطعً  رم قطعهف     الياب  (:الرط )فيخرج  
وال  ،فوو   وورم قطعهووا :(٩)كالعوسووج   كوول شوو ر  ذات شوووك  فذ(:بغووري موو )وخيوورج  
وصوورره  ،أهنووا تضوومن :وفيووه وجووه ،يفذكوواحليوان املوو    (10)وال يتعلوومل ذووا ضوومان ،قلعهووا
 .(12)واختاره النووي ،(11)املتويل

 

 (.578التعليقة الكرب  )ص (1)
 .املصدر السابمل (2)
 (.7/452(، اجملموع )518-3/51٩فتح العزيز ) (3)
 (.4/313احلاوي ) (4)
 (.7/452اجملموع ) (5)
 (.  ٩1خترجيه يف )ص تقدم ،"ش ررا يعضد  وال: "☺ الن  لقول (6)
  السووووووالك  ردايووووووة(،  363ص)  الناسووووووك  صوووووولة(،  7/448)  اجملموووووووع(،  3/518)  العزيووووووز  فووووووتح  (7)

(2/866.) 
 املصادر السابقة. (8)
  عوسو ة،  والواحود :  الغرقود،  فهوو  عظوم  فوإذا  مودور،  مثور  لوه الشووك، شو ر مون : شو رالعوسج (٩)

 مسي. وذا
  (.2/40٩(، املصبال املنري )1/148حترير ألفا  التنبيه ) 

 (.2/866(، رداية السالك )3/518ز )(، فتح العزي4/262(، البيان )4/312احلاوي ) (10)
 (.3٩4تتمة االانة )ص (11)
 (.٩/126شرل النووي علم مسلم ) (12)
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 ، ار احلوورمقطووع شوو ر  موون أشوو فوو  جيوووز أن ي :أشوو ار احلوول (:احلرمووي)وخيوورج  
اوو ف مووا لووو نقوول موون  ،فعليووه ردرووا :فووإن فعوول ،ىل احلوول حمافظووة علووم حرمتهوواإوينقلهووا 

 .(1)ىل أجزا  منه ال يفمر الردإبقعة من احلرم 
 ،فعليوه اجلوزا  :فوإن مل ينبوت  ىل احلول أو احلورمإولو نقل أش ار احلرم أو أغصاهنا  
فلوووو قلعهووا قوووالع لووزم القوووالع  ،فوو  جوووزا  إال أن يوونق  :ليوووهإبووت يف املوضوووع املنقووول وإن ن
وعكسووه لووو قلووع شوو ر  أو غصوونها موون احلوول وغرسووه يف احلوورم  ،حلرمتهووا -اأيضًوو –اجلووزا  
 .(2)ا ف الصيد إذا دخل احلرم ورو علم االاحة ،مل يثبت له حكم احلرم :فنبت

صوواهنا ووجوو  حووُرم قطووع أغ :ولووو كووان أصوول الشوو ر  يف احلوورم وأغصوواهنا يف احلوول 
ولوو كوان بعوض أصوولها ، (3)فو  شوي  يف قطوع أغصواهنا :/ ولوو كوان العكو  ،يوه اجلوزا ف

 .(4)فل ميعها حكم احلرم :يف احلل وبعضها يف احلرم
وروووووووو   ،ضووووووومن النقصوووووووان :لوووووووفخيا مووووووون شووووووو ر  حرميوووووووة ومل ولوووووووو قطوووووووع غصووووووونً  

 :ا كالسوووووواكا لطيفًووووو وإن أخلوووووف يف تلوووووك السووووونة لكوووووون الغصووووون رطبًووووو  ،يدك ووووورل الصووووو 
وإذا أوجبنووووووا الضوووووومان لعوووووودم إخ فووووووه فنبووووووت الغصوووووون وكووووووان املقطوووووووع  ،(5)فوووووو  ضوووووومان

كووووووالقولني يف سوووووون الكبووووووري إذا قلووووووع مث    قوووووووالن :مثوووووول النابووووووت ففووووووي سووووووقو  الضوووووومان
 .(6)عدم السقو  :واألصح ،نبت

ي ذال جيووووووز أخووووو را ابطهوووووا حبيوووووث يوووووو وجيووووووز أخووووو  أوراق األشووووو ار بسوووووهولة و  
القوووووودم علوووووووم جووووووواز أخووووووو  األوراق وقطوووووووع  نووووووو  يفأنوووووووه  :وعووووووون الشووووووافعي ،(7)قشووووووررا

 

 (.7/448(، اجملموع )3/518فتح العزيز ) (1)
 (.2/868(، رداية السالك )44٩-7/448(، اجملموع )3/518فتح العزيز ) (2)
 (.7/44٩اجملموع ) (3)
 (.2/86٩(، رداية السالك )4/55تغليبا للتررم. حبر امل ر  ) (4)
 (.2/306(، مغين ا تاج )3/51٩فتح العزيز ) (5)
 (.2/86٩(، رداية السالك )7/44٩اجملموع ) (6)
 (.2/86٩(، رداية السالك )487-1/486(، مناسك النووي )3/51٩فتح العزيز ) (7)

 /ب[67]
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ومهوووووا علوووووم حوووووالني فريوووووث  :قوووووالوا ،(2)علوووووم املنوووووع :ويف االمووووو   ،(1)األغصوووووان الصوووووغار
 :أراد ،وحيوووووث منوووووع ،موووووا إذا فعووووول ذلوووووك بيوووووده حبيوووووث ال يتوووووأذ  الشووووو ر :أراد ،أجووووواز

ومحوووووووول بعضووووووووهم  ،(3)إذا أخووووووووب  الشوووووووو ر حوووووووو، تسوووووووواق  ورقهووووووووا وتكسوووووووورت أغصوووووووواهنا
 :وقووووووال املوووووواوردي ،(4)غصووووووان ايبسووووووةإذا كانووووووت األوراق سوووووواقطة واألاجلووووووواز علووووووم مووووووا 

 .(5)"جيوز أخ  أوراق اليابسة دون الرطبة"
 .(6)ر احلرم وإن كانت مباحةواتفقوا علم أخ  مثار أش ا 

ــة روووووووول يعووووووووم التروووووووورم والضوووووووومان مووووووووا ينبووووووووت بنفسووووووووه ومووووووووا يسووووووووتنبت أو  :الينالينــــــ
 :أصووووورهما ،فيوووووه قووووووالن :أشوووووهررا وأصووووورها ،فيوووووه طووووورق ؟خيتصوووووان  وووووا ينبوووووت بنفسوووووه
 ،أنووووه خيووووت   ووووا ينبووووت بنفسووووه :واثنيهووووا ،(7)أو غووووري مثموووور االتعموووويم وسوووووا  كووووان مثموووورً 

 ،(٩)القطوووووع الثوووووا  :والثالوووووث ،(8)واختووووواره الشوووووي  أبوووووو حامووووود ،القطوووووع األول :والثوووووا 
 .(10)وبه قال القفال ومجاعة من اخلراسانيني

والعنوووووو  سوووووووا  كووووووان لووووووه  ،والتووووووني ،(11)والصوووووونوبر ،وعلووووووم روووووو ا ال  وووووورم النخوووووول 

 

 (.7/332(، كفاية النبيه )7/44٩(، اجملموع )4/25٩ن )(، البيا4/56حبر امل ر  ) (1)
 املصادر السابقة. (2)
 املصادر السابقة. (3)
 (.7/332كفاية النبيه )  (4)
 (.4/313احلاوي ) (5)
 (.7/44٩(، اجملموع )4/313احلاوي ) (6)
 (.3/167(، الروضة )3/51٩(، فتح العزيز )3٩4-3٩3تتمة االانة )ص (7)
 (.7/450اجملموع ) (8)
 (.1/271) الوجيز(، 2/701) الوسي (، 4/417) املطل  (، هناية4/312احلاوي ) (٩)
 (.322-7/321كفاية النبيه )  (10)
 صغري . بزور  أنواعه ولبعض وللزينة،  خلشبه  يزرع: ش ر جبلي، الصنوبر (11)

 (.1/524املع م الوسي  ) 
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وغريروووووووووووا مووووووووووون  (4)هاضووووووووووو والع (3) و ووووووووووورم األراك والطرفوووووووووووا ،(2)كووووووووووواخل ف  (1)مثووووووووووور  أم ال
 .(5)أش ار البوادي

حكوووووم  :أو نبوووووت موووووا يسوووووتنبت ،ولوووووو اسوووووتنبت موووووا ينبوووووت بنفسوووووه وال يسوووووتنبت 
في وووووووو  الضوووووووومان يف األول  :ىل اجلوووووووون  واألصوووووووولإاالمووووووووام عوووووووون اجلمهووووووووور أن النظوووووووور 

كووووووم ىل القصوووووود واحلووووووال فيوووووونعك  احلإأن النظوووووور  (7)صالقووووووا ابوووووون وعوووووون ،(6)دون الثووووووا 
 .(8)امفيه

 

 (.7/450اجملموع ) (1)
  سوووبيا  بوووه  أتوووم  املوووا   ألن   خ فوووة، قيووول: مسوووي خ فوووا   والواحووود :  الصفصووواف،  : شووو راخلِّووو ف  (2)

 ألصله. تالفا  فنبت
 (.1/178املصبال املنري ) 

 (.24/72األثل. اتج العروس ): منها أصناف، أربعة  وري : ش ر،الطرفا  (3)
كوووالطلح، واسوووتثىن بعضوووهم: القتووواد والسووودر فلوووم    كووورب،  أو  صوووغر  شووووك،  لوووه  شووو ر  : كووولالعِّضووواه  (4)

 عضارة. جيعله من العضاه، والواحد :
 (.2/607(، املع م الوسي  )2/415املصبال املنري ) 

 (.7/450(، اجملموع )3/51٩فتح العزيز ) (5)
 (.2/701)  (، الوسي 4/417هناية املطل  ) (6)
  موووون،  القوووواص  ابوووون،  الشووووافعي  بغووووداديال  مث ،  الطووووربي  أمحوووود   أيب  بوووون  أمحوووود ،  العبوووواس  رووووو: أبووووو  (7)

"،  القاضووووووي  أدب: "منهووووووا  مشووووووهور    تصووووووانيف  لووووووه،  الشووووووافعي  املوووووو ر   يف  الوجوووووووه  أصووووووراب
  يف  مثلووووووه  بعووووووده  وال  قبلووووووه  يصوووووونف  مل: "التلخووووووي   كتوووووواب  عوووووون  النووووووووي  قووووووال"،  التلخووووووي "و

  يف  ورغوووووبهم  النووووواس  علوووووم  فقووووو َّ ،  الوووووديلم  بووووو د  دخووووول  ألنوووووه  ص القوووووا:  ألبيوووووه  وقيووووول"،  أسووووولوبه
 (.ه 335: ت)  الغزا ، إىل وقادرم  اجلهاد،

  طبقوات(،  12/5)  النوب    أعو م  سوري(،  253-2/252)  واللغوات  األمسوا  هت ي  ترمجته يف:  
 (.60-3/5٩)  الكرب  الشافعية

 (.3/51٩(، فتح العزيز )273التلخي  )ص (8)



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 96 

 : فرع
جوووووواز  :غصووووووان شوووووو ر  حرميووووووة ومنعووووووت النوووووواس الطريوووووومل أو آذهتوووووومألووووووو انتشوووووورت 

 تمووووووووووول عنووووووووووودي أنوووووووووووه  :(2)وقوووووووووووال الووووووووووودارمي ،(1)وال ضووووووووووومان ،ذي منهووووووووووواف قطوووووووووووع املووووووووووو 
 .(3)يضمن

ولو أخ  الكأل ليعلفه  ،(5()4)اجيوز تسريح البهاسم يف كأل احلرم لتعم قطعً   :الرابعة
 .(7)اجلواز :وأصرهما ،ضمن :فإن فعل ،املنعا: / أحدمه ،(6)فوجهان :البهاسم

ا فوووإن كانوووت الشووو ر  صوووغري  جووودً  ،حيوووث وجووو  ضووومان شووو ر احلووورم :اخلامســـة
مث يتخوري بووني أن يشوتي ذووا  ،ثول لووهغري الو ي ال مكواحليوان الصوو    القيمووة :فالواجو  فيهوا

 

 (3/603(، الن م الوراج )7/451(، اجملموع )4/54حبر امل ر  ) (1)
  احلسووني  أيب  علووم  حمموود الوودارمي، تفقووه  بوون  الواحوود   عبوود   بوون  رووو: أبووو الفوورج البغوودادي، حمموود   (2)

  منوووه  النقووول  االسوووفراييين، مووون مصووونفاته: االسوووت كار، ويف  حامووود   أيب  الشوووي   وعلوووم  األردبيلوووي،
  إال  منوه  والنقول  مطالعتوه  تصولح  "ال  الص ل عن كتابه االست كار:الختصاره، وقال ابن  عسر 
 ه(. 448املعرفة"، )ت:   اتم امل ر  لعارف

(،  21٩-1/218(، طبقوووووووات الفقهوووووووا  الشوووووووافعية )1/128ترمجتوووووووه يف: طبقوووووووات الفقهوووووووا  )  
 (.1/235طبقات ابن قاضي شهبة )

 .(7/451)  اجملموع (3)
  قوووود   يومئوووو    وأ   أاتن،  محووووار  علووووم  راكبووووا  قبلووووتأ:  قووووال  ،¶عبوووواس    بوووون  هللا  حلووووديث عبوووود   (4)

  بعووووض  يوووودي  بووووني  فمووووررت  جوووودار،  غووووري  إىل   ووووىن  يصوووولي  ☺  هللا  ورسووووول  االحووووت م،   رووووزت
 .علي ذلك  ينكر  فلم الصف، يف فدخلت ترتع، األاتن  وأرسلت الصف،

  76أخرجوووووه البخووووواري يف صوووووريره، كتووووواب: العلوووووم، اب: مووووو، يصوووووح مسووووواع الصوووووغري؟ بووووورقم  
 (.  1/361) 504: ست  املصلي، برقم  (، ومسلم يف صريره، كتاب: الص  ، اب1/26)

 (.2/871) السالك رداية"، احلرم من ومىن: "مجاعة  ابن  قال (5)
 (.7/453(، اجملموع )2/702الوسي  ) (6)
 (.2/872(، رداية السالك )3/520فتح العزيز ) (7)

 /أ[68]
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ا فيتعووووني إال أن يكووووون كوووافرً  (1)اوبوووني أن يصوووووم عووون كووول موووود يومًووو  ،ا ويتصووودق بووووهطعامًووو 
 :ثنتوني ضوومنهاوإن كانوت بووني اال ،(3)ببقوور  :ا فيضومنهاوإن كانووت كبوري  جوودً  ،(2)االطعوام
رب قوول يف ضوب  الشوو ر  أقو و  ،البدنوة يف معوىن البقور وال شوك أن " :قوال االموام (4)بشوا 

مث يتخووري يف الشووا  والبقوور  بووني أن  ،(5)"أن تقووع قريبووة موون ُسووبع الكبووري  :املضوومونة الشووا 
ا ويتصوودق بووه ويصوووم عوون كوول موود خيرجهووا وبووني أن يقّومهووا الوودرارم ويشووتي ذووا طعامًوو 

 .(6)سألة قول قدم تقدمويف امل ،ا ف  جيوز له الصوما إال أن يكون كافرً يومً 
 :اأو قلعووووووه ايبًسوووووو  ،لووووووفا ومل خيوحيووووووث وجوووووو  ضوووووومان كووووووأل احلوووووورم لقطعووووووه رطبًوووووو  

مث إن شوووووووا   ،مثوووووول لوووووووه موووووون الووووووونعم ا ال صوووووووغريً كمووووووا لوووووووو قتوووووول حيووووووووا ً    (7)يلزمووووووه قيمتوووووووه
 .(8)ا وتصدق به وإن شا  صام عن كل مد يوماً اشت  ذا طعامً 

 : فروع
 وأح اره إىل احلل.تراب احلرم يف إخراج يف  :الو  

فيه ويتلخ  يف أنه حرام أو   (10)وعبارات األصراب  (٩)الشافعي واختلف ن 
وجي  رده   ، ف  ضمان : ا منهافإن أخرج شيئً   أنه حرام : أصرهما ،قوالن ؟مكروه

 

 (.1/486(، مناسك النووي )3/51٩(، فتح العزيز )2/702الوسي  ) (1)
 (.2/870رداية السالك )  (2)
(،  1/486(، مناسووووووووك النووووووووووي )2/702(، الوسووووووووي  )4/313(، احلوووووووواوي )2/22٩األم )  (3)

 (.2/870رداية السالك )
 املصادر السابقة. (4)
 (.4/418هناية املطل  ) (5)
 (.٩3)ص (6)
 (.1/487، مناسك النووي )(7/452) اجملموع(، 3/51٩)  العزيز  فتح (7)
  (.1/487) النووي (، مناسك7/452اجملموع ) (8)
 (.45٩-7/458(، اجملموع)7/155يف اجلديد قال: "ال أجيز"، ويف القدم: "أكره". األم ) (٩)
مووونهم مووون قوووال: رن ذلوووك ال جيووووز  كاملووواوردي والعمووورا  وابووون الصووو ل، ومووونهم مووون قوووال:    (10)

(،  4/262(، البيوان )3٩٩االانوة )صموة  (، تت4/314الكراروة  كواملتويل والرافعوي. احلواوي )
 (.  327(، صلة الناسك )ص3/520فتح العزيز )
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 .(1) ليهإ
 .(2)للتربك  بل يستر  ،ىل مجيع الب دإوجيوز نقل ما  زمزم  
يف -وقوووووووووال النوووووووووووي  ،ب احلووووووووول وأح ووووووووواره احلووووووووورموينبغوووووووووي أن ال يووووووووودخل تووووووووورا 

ال يقووووووال " :-يف شوووووورل املهوووووو ب -وقووووووال  ،(3)"ويكووووووره وقطووووووع بووووووه ا ققووووووون" :-وضووووووةالر 
وحكوووووووم صووووووواح  البيوووووووان عووووووون  ،(4)"ألنوووووووه مل يصوووووووح فيوووووووه هنوووووووي صوووووووريح  روووووووو مكوووووووروه

 .(6)وُرد عليه ر ا النقل ،(5)صاح  امله ب أنه  رم

وقوووووووووووال  ،(7)"أسوووووووووووتار الكعبووووووووووةال جيووووووووووووز بيووووووووووع " ص:قوووووووووووال ابوووووووووون القووووووووووا :الينـــــــــــا 
 :(10)وقوووووووووووال ابووووووووووون عبووووووووووودان ،(٩)"ال ينبغوووووووووووي أن يفخووووووووووو  منهوووووووووووا شوووووووووووي " :(8)احلليموووووووووووي

والعاموووووووووووة  ،ال جيووووووووووووز قطعهوووووووووووا وال نقلهوووووووووووا وال بيعهوووووووووووا وال شوووووووووووراؤرا وال شوووووووووووي  منهوووووووووووا"
 

 (.3/168الروضة ) (1)
 (.1/412(، مناسك النووي )7/457(، اجملموع )3٩٩تتمة االانة )ص (2)
 (.3/168الروضة ) (3)
 (.7/458اجملموع ) (4)
 (.4/263البيان ) (5)
ادعوووواه". اجملموووووع    الوووو ي  روووو ا  إسووووراق  أبووووو  الشووووي   كريوووو    ومل  منووووه،  قووووال النووووووي: "روووو ا غلوووو   (6)

(7/458.) 
 (.306التلخي  )ص (7)
  ورا    ووا  الشووافعيني  حمموود احلليمووي البخوواري، شووي   احلسووني بوون احلسوون بوون  هللا،  عبوود   رووو: أبووو  (8)

 ه(. 403االحان، )ت:  شع  تصانيفه: النهر، ومن
(،  1/350الشوووووافعيني )  (، طبقوووووات334-4/333لشوووووافعية الكووووورب  )ترمجتوووووه يف: طبقوووووات ا  

 (.17٩-1/178طبقات ابن قاضي شهبة )
 (.328(، صلة الناسك )ص2/452املنهاج يف شع  االحان ) (٩)
وعاملهوا، مون مصونفاته:    ومفتيهوا  مهو ان   حممود، شوي   عبودهللا بون عبودان بون  الفضول،  رو: أبوو (10)

  واعتقوواد  أتويلهووا  جيوو   ألفووا   عبوودان   البوون  العبووادات  شوورل  السووبكي: "ويفشوورل العبووادات، قووال  
 ه(. 433ظارررا"، )ت:   يرد مل أنه
(،  67-5/65(، طبقوووات الشوووافعية الكووورب  )1/506ترمجتووه يف: طبقوووات الفقهوووا  الشوووافعية )  

   (.3٩1-1/3٩0طبقات الشافعيني )
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فموووووووووون محوووووووووول   وضووووووووووعوه بووووووووووني أوراق املصوووووووووواحفور ووووووووووا  ،يشووووووووووتونه موووووووووون بووووووووووين شوووووووووويبة
بعووووووووود أن حكوووووووووم قوووووووووويل -وقوووووووووال الشوووووووووي  ابووووووووون الصووووووووو ل  ،(1)"ا لزموووووووووه ردهمنوووووووووه شووووووووويئً 
ىل االمووووووووووام يصوووووووووورفه يف بعووووووووووض مصووووووووووارف بيووووووووووت املووووووووووال إاألموووووووووور فيهووووووووووا " :-اآلخوووووووووورين

كسووووووووووو  رنووووووووووه كوووووووووان ينووووووووووزع  " :(3)واحوووووووووتج لووووووووووه رثووووووووور عوووووووووون عمووووووووور / ،(2)"ا وغووووووووووريهبيعًووووووووو 
ختووووووووواره الووووووووو ي ا" :وقوووووووووال النوووووووووووي ،(4)"البيوووووووووت كووووووووول سووووووووونة ويقسووووووووومها علوووووووووم احلووووووووواج

وروي عوووووووووووون ابوووووووووووون  ،(5)"ىل تلفهوووووووووووا بطووووووووووووول الووووووووووووزمنإلووووووووووووئ  يووووووووووووفدي   حسووووووووووون متعووووووووووووني
 (7)وعاسشة (6)عباس

 (8)"وجيعل مثنها يف سبيل هللا واملساكني وابن السبيلتباع كسوهتا " :أهنما قاال 

 .(٩)"ليه من حاسض وجن  وغريمهاإصارت  وال رس أن يلب  كسوهتا من" :قاال 

 

 (.328(، صلة الناسك )ص3/521فتح العزيز ) (1)
 (.328اسك )صصلة الن (2)
ر بون اخلطواب بون نفيول القرشوي العودوي، الفواروق، كوان  رو الصرايب اجلليل: أبو حف ، عم (3)

  النواس  ريودي  الو ي  اهل ور   مون  التواري   املفمنني، وروو الو ي أرا  رمري مُسي من أول ◙
 ه(. 23اليوم، )اُستشهد سنة  إِّىل
 (.4/484(، االصابة )4/137(، أسد الغابة )3/1144االستيعاب ) 

 (.5/217للفاكهي ) (، أخبار مكة1/258أخبار مكة لألزرقي ) (4)
 (.461-7/460اجملموع ) (5)
رووو الصوورايب اجلليوول: أبووو العبوواس، عبوود هللا بوون عبوواس بوون عبوود املطلوو  القرشووي اهلووا ي، ابوون    (6)

املكثرين، ولد قبل اهل ور  بوث ا سونني، كوان ُيسومم البرور  ، أحد العبادلة  ☺عم رسول هللا 
 ه(. 68واحلرب  لسعة علمه، )ت: 

 (.4/122(، االصابة )3/2٩1(، أسد الغابة )3/٩33االستيعاب ) 
ري الصرابية اجلليلة: أم عبد هللا، عاسشة بنت أيب بكر الصديمل القرشوية التيميوة، أم املوفمنني،   (7)

 ه(. 57أفقه النسا  مطلقا، )ت: 
 (.8/231)  االصابة(، 7/186) الغابة أسد (، 4/1881)  االستيعاب 
 (.1/261) لألزرقي مكة أخبار (8)
 املصدر السابمل. (٩)

 /ب[68]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 100 

ا منوه لزموه ومون أخو  شويئً  ،وال جيوز أخ  شي  مون طيو  الكعبوة للتوربك وال لغوريه 
 .(1)فإن أراد التربك أتم بطي  من عنده فمسرها به مث أخ ه ،رده

أحووووووووووووووا  ذووووووووووووووا موووووووووووووون  مكووووووووووووووة ومووووووووووووووا :ورووووووووووووووو ،يف حوووووووووووووودود احلوووووووووووووورم :الينالــــــــــــــث
-عنوووووووووود بيوووووووووووت نِّفووووووووووار  (3)لتنعوووووووووويمدون ا :فرووووووووووده موووووووووون جهووووووووووة املدينووووووووووة ،(2)جوانبهووووووووووا

وموووووووووون جهووووووووووة  ،(6)موووووووووون مكووووووووووة (5)علووووووووووم ث ثووووووووووة أميووووووووووال -(4)والفووووووووووا  ،بكسوووووووووور النووووووووووون

 

 (.7/462(، اجملموع )32٩صلة الناسك )ص (1)
 (.1/414مناسك النووي ) (2)
  يقوال  حينوه  عون  جوب   ألن   بو لك   احلول، يف طريومل املدينوة الغوريب، مسوي  يف  كوة : موضوع التنعيم (3)

   "  عاسشووة  مسوو د "  النوواس  نعمووان، وتسووميه  والوووادي   عووم،  لووه  يقووال   الووه  عوون  وآخوور  نعوويم  لووه
  املسووو د   إىل  احلووول  أقووورب  ألنوووه  الووووداع   ح وووة  عوووام  لعمرهتوووا  منوووه  أحرموووت  ▲  عاسشوووة  ألن 

 احلرام.
  -العودد الثالوث-(، حدود املشاعر للبسام، جملة جممع الفقه االسو مي  2/4٩مع م البلدان )  
 (.34(، أحكام احلرم املكي الشرعية للرويطان )ص3/664)

عضهم يقول: عند بيوت السقيا، وال تعرف اآلن، ويف أخبوار مكوة لألزرقوي: "بيووت غفوار".  وب (4)
 وغفار: قبيلة من كنانة.

(،  7٩-1/78(، شوووفا  الغووورام )1/414(، مناسوووك النوووووي )2/130زرقوووي )لأل  مكوووة  أخبوووار  
 (.33(، أحكام احلرم املكي للصقري )ص34ص) الشرعية  املكي احلرم أحكام

: رووو مسووافة موود البصوور، ومسيووت األعوو م الوويت توضووع يف الطريوومل أميوواال  ألهنووا توضووع علووم  امليوول  (5)
 متا( تقريبا. 1848مقادير مد البصر، ومجعه: أميال، ويساوي: )  

 (.71(، االيضاحات العصرية )ص1/470مع م لغة الفقها  ) 
 قريبا.  كم( ت  5،544وحده الكيلومتات: ) (6)
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 :وموووووووووون جهووووووووووة الطوووووووووواسف ،(2)سووووووووووبعة أميووووووووووال مكووووووووووةعلووووووووووم  (1) اضوووووووووو طوووووووووورف أ :الوووووووووويمن
وموووووووووون طريوووووووووومل  ،(4)أيضووووووووووا علووووووووووم سووووووووووبعة أميووووووووووال (3)موووووووووون بطوووووووووون منوووووووووور  علووووووووووم عرفووووووووووات 

وموووووووووون طريوووووووووومل  ،(7)علووووووووووم سووووووووووبعة أميووووووووووال (6)املقطوووووووووووع (5)ثنيووووووووووة خوووووووووولعلووووووووووم  :العووووووووووراق

 

فوووتح الووو م والبوووا ، وقيووول:  ب–املوووا ، ورووو ه األضوووا  تسووومم: أضوووا  لووونب، ولووونب  : مسوووتنقع األوضووووا   (1)
–: جبوول طويوول لووه رأسووان، ويسووميه بعووض النوواس اليوووم: )لبووني(  -البووا   وسووكون   الوو م  بكسوور

ا االسوم، ويقوال هلوا اليووم: )العقيشوية( أو  ، واألضوا  مون أسوفله، وال تعورف اليووم ذو  -التصغري
 )العكيشية(.

(،  1/414نوووووووي )(، مناسوووووك ال5/12(، مع وووووم البلووووودان )2/130أخبوووووار مكوووووة لألزرقوووووي )  
 (.3٩7 -3٩6(، احلرم املكي الشريف )ص34(، أحكام احلرم املكي )ص651القر  )ص

 كم( تقريبا.    12،٩36) :الكيلومتات وحده (2)
: تقع غريب عرفات، كانت قرية، ولي  فيها مساكن اآلن، وري من احلل ليسوت مون عرفوة  منوِّر  (3)

 وال من احلرم.
(، حوووووووودود املشوووووووواعر املقدسووووووووة لعبوووووووودامللك بوووووووون دروووووووويش  278-1/277مناسووووووووك النووووووووووي )  

 (.36(، أحكام احلرم املكي )ص113)ص
 .ريباتق( كم  12،٩36: )الكيلومتات وحده (4)
ووول  (5) : يقوووال هلوووا: خووول الصوووفال، وروووي أرض بيضوووا  واسوووعة، تقوووع ضووومن سوووهل املغمووو   ثنيوووة خو

، وتسوومم اليوووم: الشووراسع السووفلم، أو قريووة  -السوويل–األفوويح، ويتوسووطها اآلن طريوومل الطوواسف  
 اجملاردين.

(، أحكوام احلورم  206رم املكوي الشوريف )ص(، احلو 134االحلاد والظلم يف املسو د احلورام )ص  
 (.  37املكي )ص

 واملقطع: جبل يشرف علم ثنية خل، رك ا امسه من  القدم، ومل يتغري امسه اليوم. طوعاملق (6)
 .(37(، أحكام احلرم املكي )ص206(، احلرم املكي الشريف )ص2/130أخبار مكة لألزرقي ) 
 .تقريبا( كم  12،٩36: )الكيلومتات وحده (7)
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وموووووووووون  ،(3)أميووووووووووالعلووووووووووم تسووووووووووعة  (2)هللا بوووووووووون خالوووووووووود ويف شووووووووووع  عبوووووووووود :(1)اجلعرانووووووووووة
 :قيوووووووووول ،(5)علووووووووووم عشوووووووووور  أميووووووووووال موووووووووون مكووووووووووة (4)قطووووووووووع األعشووووووووووا نم :طريوووووووووومل ُجوووووووووود 
 .(6)وأراه جربيل عليهما الس م ،براريمإحدرا ك لك 

هوا ئاملواضع اليت  رم صيدرا وقطع ش ررا وكل  :الطرف الينالث يف مواضع احلرم
 :أربعة

 .(7)وقد مر الك م فيه ،-شرفها هللا تعاىل- حرم مكة :الو  

 

  24: موضع يف صودر وادي سورف، بوني مكوة والطواسف، وروي إىل مكوة أقورب، قرابوة )اجلِّعرانة (1)
 كم(.

 (.65-1/64(، معامل مكة التارخيية واألثرية )5٩-3/58هت ي  األمسا  واللغات ) 
العسّيلة  آلار فيوه ع بوة، وعبود  كان يف طريمل اجلعرانة القدم، ومشهور اليوم بوادي    ع رو ش (2)

 هللا بن خالد رو: ابن أخي عتاب بن أسيد بن العاص القرشي األموي، أمري مكة.
 (.213-212(، احلرم املكي الشريف )ص1/77شفا  الغرام ) 

 .تقريبا( كم  16،632: )الكيلومتات وحده (3)
رض خيتقهوووا طريووومل جووود  القووودم، مووون هنايوووة جبووول الناصووورية وموووا حووواذاه مووون  روووي: أ  عشوووا األ  (4)

اجلنوب ح، تلتقي احلديبية )الشميسي(، وبعض األعشا  احلل، وبعضها احلرم، فما أقبول  
 من األعشا   اال فهو: حل، وما أقبل منها جنوا فهو: حرم.

(، أحكووووام  333-331(، احلوووورم املكووووي الشووووريف )ص302-1/301ار مكووووة لألزرقووووي )أخبوووو   
 (.35-34احلرم املكي )ص

 .تقريبا( كم  18،480: )الكيلومتات وحده (5)
 (.652(، القر  لقاصد أم القر  )ص7/464اجملموع ) (6)
 وما بعدرا. 83  ص (7)
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وفيه قوول أو  ،علم امل ر  (1)حرام :والتعرض لش ره وصيده ،حرم املدينة :الينا 
 .(2)أنه مكروه ال حرام :وجه

  ،(4()3)ما بني جبليها طواًل  :وحرمها 

 

  املدينوة  حرموت  وإ   مكوة،  حورم  إبوراريم  "إن   قوال:  ☺  هللا  رسول أن  ◙حلديث جابر  (1)
 ما بني البتيها: ال يقطع عضارها، وال يصاد صيدرا".

فيهوووا    -☺–أخرجوووه مسووولم يف صوووريره، كتووواب: احلوووج، اب: فضووول املدينوووة، ودعوووا  النووو     
 (.2/٩٩2) 1362الربكة، برقم  

د املدينووة"  فلو لك حكووم بعضوهم قووولني  حكوم املتووويل عون الشووافعي أنوه قووال: "وأكوره قتوول صوي  (2)
  الصووريرة، وأمووا  لألحاديووث  منابوو    اطول  بوول  ضووعيف  شوواذ  النقول  "وروو ا  يف رو ا، قووال النووووي:

  حتووورم   كراروووة  الشوووافعي  ذكرروووا  الووويت  الكراروووة  رووو ه  الطيووو :  أبوووو  القاضوووي  فقوووال  الشوووافعي   نووو 
(،  3٩1-3٩0الترووووورم". تتموووووة االانوووووة )ص  اجلوووووزم  أصووووورابنا"، مث قوووووال: "فالصوووووواب  اتفوووواق

 (.7/480اجملموع )
:  قووال  الصووريفة،  روو ه  غووري  هللا  كتوواب  إال  نقوورؤه  كتوواب  عنوود   قووال: مووا  ◙حلووديث علووي    (3)

  عوري  بوني  موا  حورم  "املدينوة:  وفيهوا:  قال  االبل،  وأسنان   اجلراحات  من  أشيا   فيها فإذا فأخرجها،
  ال  أمجعوني،  والنواس  سكوةوامل   هللا  لعنوة  فعليوه  حموداث،  آو   أو  حوداث، فيهوا أحودا فمون ثور، إىل

  وامل سكوة  هللا  لعنوة  فعليوه  مواليه،  إذن   بغري  قوما  واىل  ومن  عدل،  وال  صرف  القيامة  يوم  منه يقبل
  ذووا  يسووعم  واحوود ،  املسوولمني  وذمووة  عوودل،  وال  صوورف  القيامووة  يوووم  منووه  يقبوول  ال  أمجعووني،  والنواس
  القيامووة  يوووم  منووه  يقبوول  ال  ،أمجعووني  والنوواس  وامل سكووة  هللا  لعنووة  فعليووه  مسوولما  أخفوور  فموون  أد رووم،
 عدل". وال صرف

  6755أخرجوووه البخوووواري يف صوووريره، كتوووواب الفووووراسض، اب إمث مووون تووووربأ مووون مواليووووه، بوووورقم  
: احلووج، اب: فضوول املدينووة، ودعووا  النوو   8/154) فيهووا    ☺(، ومسوولم يف صووريره، كتووابع

 (.2/٩٩4) 1370الربكة، برقم  
: رو جبول أسوود حبمور  ممتود مون الشورق إىل الغورب يف جنووب املدينوة، ويشورف طرفوه  جبل عري (4)

الغووريب علووم ذي احلليفووة، وطرفووه الشوورقي علووم املنطقووة املتصوولة  نطقووة قبووا  موون جهووة اجلنوووب  
ثووور: فهووو يف  ووال املدينووة، ورووو جبوول صووغري موودور خلووف جبوول أحوود، وقوود  الغووريب، وأمووا جبوول  

= 
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 .(2()1)ابتيها عرضً وما بني ال

 

إنكووار وجووود جبوول ثووور املدينووة،    -كالقاسووم بوون سوو م، وابوون األثووري-ض العلمووا   وقووع موون بعوو 
ولعل الصريح وجوده، وإنكاررم ر ا لعله لعدم شهرته، وقد نقل احلوافظ ابون ح ور يف الفوتح  

 عن بعض العلما  إثبات وجوده.
(،  230-1/22٩(، النهايووة البوون األثووري )316-1/315حلووديث للقاسووم بوون سوو م )غريوو  ا  

(، املغوا  املطابوة يف معوامل  674(، القور  لقاصود أم القور  )ص3/83ي  األمسا  واللغوات )هت  
(، الترفووووة الزكيووووة يف فضوووواسل املدينووووة النبويووووة  83-4/82(، فووووتح البوووواري )83-/81طابووووة )ص

 (.5/247(، منرة الع م )118-117)ص
 وردت عد  أحاديث يف حترم ما بني البيت املدينة  منها: (1)
:  قووال  لسووا "،  علووم  املدينووة  البوويت  بووني  مووا  قووال: "ُحوورم  ☺أن النوو     ◙أبووو رريوور     مووا رواه  

  التفوووت،  مث   احلووورم"،  موون  خووورجتم  قوود   حارثوووة  بووين  اي  "أراكوووم:  فقووال  حارثوووة،  بووين  ☺  النووو   وأتووم
 فيه". أنتم  "بل: فقال

  186٩أخرجوووووه البخووووواري يف صوووووريره، كتووووواب: فضوووووواسل املدينوووووة، اب حووووورم الدينوووووة. بوووووورقم    
(3/20.) 
  البوويت  بووني  مووا  أحوورم  إ : "-☺–  هللا  رسووول  قووال:  قووال  ◙  وقوواص  أيب  بوون  سووعد   عوونو   

  ال  يعلموووون،  كوووانوا  لوووو  هلوووم  خوووري  املدينوووة: "وقوووال  ،"صووويدرا  يقتووول  أو  عضوووارها،  يقطوووع   أن   املدينوووة
  ألواسهووووا  علوووم  أحوووود   يثبوووت  وال  منوووه،  خووووري  روووو  مووون  فيهووووا  هللا  أبووودل  إال  عنهوووا  رغبووووة  أحووود   يووودعها
 ".القيامة يوم  شهيدا وأ شفيعا، له كنت  إال وجهدرا

فيها الربكوة،    ☺أخرجه مسلم يف صريره، كتاب: احلج، اب: فضل املدينة، ودعا  الن     
 (.2/٩٩2) 1363برقم  

شورقية وغربيوة،    حورتني:  بوني  سوود، واملدينوة  ح وار   تعلورا  اليت  األرض  وري:  احلر ،  ري: ال بة (2)
  الشوورقية: شوورقي البقيووع، وتسوومم: حوور  واقووم، وحوور  بووين حارثووة، ورووي داخلووة يف حوودود  فوواحلر 

روي داخلوة  احلرم، واحلر  الغربية: غريب سلع، وتسمم: حر  الوبر ، وتنتهي عنود وادي العقيومل، و 
 يف حدود احلرم. -أيضا–
  (، القوووور  لقاصوووود أم القوووور 4/132(، هتوووو ي  األمسووووا  واللغووووات )1/314غريوووو  احلووووديث )  

 (.5/248(، منرة الع م )114-112(، املغا  املطابة )ص672)ص
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عوووودم  :اجلديوووود الصووووريح ،(1)قوووووالن :وعلووووم املوووو ر  يف ضوووومان صوووويدرا ونباهتووووا 
يف حورم  (3)كالضومان املتقودم  :أحودمها ،وجهوان :ويف كيفيته ،(2)واختاره النووي ،الضمان

 .(5)الصاسد والقاطع (4)أن ضمانه بسل  :وأصرهما ،مكة
سول  كموا يسول  القاتول مون ه يأنو  :أصورها ،أوجه :وعلم ر ا ففي ال ي يسلبه 

أنوووه  :واثنيهوووا ،(6)وقطوووع بوووه األكثووورون ،خوووت فتفووواق واالل الكفوووار فيموووا فيوووه مووون االيووو قت
وروو موا  ،يسل  الثياب فق  ويتك عليه ساتر عورته ح، جيد ما يسترا به فيأخ ه منوه

ا يسووت ن موو دو  ثيابووه / أنووه يسوول  :-(٩)قالووه املوواوردي-واثلثهووا  (8)والغووزايل (7)أورده االمووام
 .(10)وصرره النووي ،عورته

قووووال بعووووض املتووووأخرين  ،(11)اولووووي  لووووه أخوووو  مووووا عليووووه موووون ثيوووواب مغصوووووبة قطعًوووو  

 

(،  2/702(، الوسووووووي  )3٩1(، تتمووووووة االانووووووة )ص1/401(، املهوووووو ب )4/327احلوووووواوي )  (1)
 (.3/522لعزيز )(، فتح ا4/265البيان )

فيوه".    اجلوزا   ووجووب  القودم،  تورجيح  وال ي يف اجملمووع خو ف ذلوك، حيوث قوال: "واملختوار: (2)
(،  3/153٩(، ردايووة السووالك )1/4٩3وانظوور أيًضووا: مناسووك النووووي )(،  7/481وع )اجملموو 

 (.44٩اخلادم )ص
 (.٩0)ص (3)
  سوول ، واجلمووع:  فهووو  لبوواس  موون  االنسووان   علووم  شووي   قووال يف البووارع: كوول  يسوول ،  مووا  :السَّوولو   (4)

 س ب.أ
 (.1/248( مع م لغة الفقها  )1/284املصبال املنري ) 

 (.1/4٩4(، مناسك النووي )3/522فتح العزيز ) (5)
 (.452(، اخلادم )ص3/153٩(، رداية السالك )3/522(، فتح العزيز )4/265البيان ) (6)
 (.4/41٩هناية املطل  ) (7)
 (.2/702الوسي  ) (8)
 (.4/328احلاوي ) (٩)
 (.3/16٩) الروضة (10)
 (.7/483اجملموع ) (11)

 /أ[6٩]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 106 

وينبغوي أن ال يسول  العبود  :قال ،(1)ينبغي أن تكون الثياب املستعار  ك لك  :واملصنفني
 .ألن جنايته تتعلمل برقبته

 .(2)ممااال ىلإولو مل يشارده أحد فالظارر أنه يلزمه محل السل   
أنووووه جيعووول يف بيوووت املووووال  :أحووودرا ،(3)ث ثوووة أوجوووه :وعلوووم األوجوووه ففوووي مصوووورفه 

أنووه يفوورق علووم حموواويج املدينووة القوواطنني  :والثووا  ،وسووبيله سووبيل السووهم املرصوود للمصوواحل
وأشوووار روووو  ،(4)ىل األصوووراب إونسوووبه القاضوووي الطوووربي  ،كموووا يف حووورم مكوووة   والعوووابرين

وإن    أصورها عنود اجلمهوور-والثالوث  ،(5)يف املو ر  ىل أنوه الوراجحإوصاح  املهو ب 
 .(7)أنه للسال  :-(6)كان ك م صاح  امله ب يشعر انفراد القاضي الطربي به

كمووا يف حوورم    ىل غووريهإا موون تووراب حوورم املدينووة وح ارتووه ولووي  لووه أن خيوورج شوويئً  
 (10)انز وال الكيووووووووو  ،مووووووووون ترابوووووووووه ةاملعمولووووووووو  (٩)[]األكوووووووووروال يستصووووووووور  معوووووووووه  ،(8)مكوووووووووة

 .(11)واألاريمل

 

 (.454اخلادم )ص (1)
 (.454-453اخلادم )ص (2)
(، مناسووووووك  3/522(، فووووووتح العزيووووووز )2/702(، الوسووووووي  )420-4/41٩هنايووووووة املطلوووووو  )  (3)

 (.1/4٩4النووي )
 (.64٩التعليقة الكرب  )ص (4)
 (.7/481(، اجملموع )1/401امله ب ) (5)
 (.1/401امله ب ) (6)
 (.3/153٩(، رداية السالك )1/4٩4(، مناسك النووي )3/522عزيز )فتح ال (7)
 (.٩7)ص (8)
 رك ا يف اجملموع، ويظهر يف ) (: إال. (٩)
و: الكووووز بووو   املوووا ، ويقابلوووه: الكووووب، ورووو   بوووه  يشووورب  بعووورو   : مجوووع كووووز، وروووو: إ  الكيوووزان   (10)

 عرو .
 (.2/408(، املع م الوسي  )403-5/402لسان العرب )

 (.2/308(، مغين ا تاج )1/460(، مناسك النووي )8/277اجملموع ) (11)
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 :◙قوووال الشوووافعي  ،(1)واٍد الطووواسف :وروووو ،وّج الطووواسف :املوضـــع الينالـــث
 :-ورو ال ي أورده اجلمهوور-أصرهما  ،طريقان :ولألصراب فيه ،(2)"أكره صيد وجّ "

 :-ذكووره اخلراسووانيون-والثووا   ،(4)مووراده الكرارووة كرارووة التروورم :وقووالوا ،(3)القطووع بتررحووه
ري الطريقوووان يف شووو ره جيووو و  ،أنوووه مكوووروه :والثوووا  ،أنوووه حووورام :هماصووورأ ،(5)فيوووه وجهوووان

 .هوكأل
وبوه -أصورهما  ،فطريقوان :وعلم الصريح لو اصطاد فيوه أو احوتش أو احتطو  

وادعوووم القاضوووي أبوووو  ،(6)لزموووه شوووي فيفدبوووه احلوواكم وال ي  أنوووه أيمث فقووو  :-قووال اجلمهوووور
 (8)نووة ونباهتووام ضوومان صوويد املديأن حكووم ضوومانه حكوو  :والثووا  ،(7)تفوواق عليووهالطيوو  اال

 ؟يتأتم اخل ف يف وجوب ضمانه ويف أنه مب يضمن

 

: مدينووة قدحوووة، كانووت معروفوووة منوو  العهووود اجلووارلي، ومسيوووت ذوو ا االسوووم: لسووور كوووان  الطوواسف  (1)
يووف بووه، وتقووع يف منتصووف جنوووب غوورب اململكووة العربيووة السووعودية، وتبعوود عوون مكووة حوووايل  يط
 كم(، وكان اسم الطاسف: ووّج  نسبة لوادي وج الشهري، ويسمم اليوم: وادي حمرم.  ٩0)
مدينوووووووووة إسووووووووو مية    1000(، موسووووووووووعة  67)ص  ☺لسوووووووووري  الرسوووووووووول    األطلووووووووو  التوووووووووارخيي  

 (.325-324)ص
 (.4/266) (، البيان 4/328احلاوي ) (2)
(، ردايوووووووة السوووووووالك  7/483(، اجملمووووووووع )3/523(، فوووووووتح العزيوووووووز )3٩٩تتموووووووة االانوووووووة )ص  (3)

(2/883) 
 (.4/266) البيان (، 4/328)  احلاوي (4)
 (.7/484(، اجملموع )2/703(، الوسي  )4/420هناية املطل  ) (5)
السوووووووالك  (، ردايوووووووة  7/484(، اجملمووووووووع )3/523(، فوووووووتح العزيوووووووز )400تتموووووووة االانوووووووة )ص  (6)

(2/883.) 
 (.650التعليقة الكرب  )ص (7)
 (.2/703(، الوسي  )4/420هناية املطل  ) (8)
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الوو ي محوواه  ماحلموو  :ورووو ،(1)النووون علووم املشووهور :ورووو ،النقيووع :املوضــع الرابــع
 ،اوال  ورم صويده اتفاقًو  ،(3)مولي  مون احلور  ،(2)عم اجلزيةالبل الصدقة ونو  ☺رسول هللا 
 .(4)و رم كأله

فوإن  (5)القطوع بتررحهوا :وأصورهما ،فيوه وجهوان :أحودمها ،طريقوان :ويف أش اره 
 :ففوووي ضووومانه إذا أتلفوووه -علوووم املووو ر  يف حترحوووه-ه أو مووون شووو ره ئِّووو ا مووون كل أخووو  شووويئً 
 :البغوووي والرافعووي / قووال ،(6)افعلووم روو ا يضوومنه القيمووة قطعًوو  ،نعووم :أصوورهما ،وجهووان

ينبغوي أن يكوون مصورفها لبيوت " :ويوقوال النوو  ،(7)"ومصرفها مصرف نعم الزكا  واجلزية"

 

  املدينووة  والبقيووع ،  -البووا –  البقيووع :  فريوونووه  احلووديث   أصووراب  يصوورف  وقوود : "اخلطووايب  قووال  (1)
 (.3/3٩) واللغات األمسا  وانظر أيضا: هت ي  (.1/245)  السنن معامل". القبور موضع 

قووووال: "ال محووووم إال هلل    -☺–قووووال: إن رسووووول هللا    ◙الصووووع  بوووون جثامووووة    حلووووديث  (2)
 محم النقيع، وأن عمر محم السرف والرب  .  ☺ولرسوله"، وقال: بلغنا أن الن  

: ال محووووم إال هلل ولرسوووووله، بوووورقم     : يف الشوووورب، ابع   2370أخرجووووه البخوووواري يف صووووريره، ابع
(3/113.) 

  قووورب  موضوووع :  وروووو،  وحنوروووا  الصووودقة  ألرووول  هللا  رسوووول  محووواه  الووو ي  للمكوووان   روووو: اسوووم  النقيوووع   (3)
فرسوخا، ويقوع حاليوا:    عشورون   واملدينوة  وبوني  بينوه،  خليلوه  محواه  -☺  -هللا  لرسول  كان ،  املدينة

  السوريع املوفدي إىلكوم( علوم الطريومل    100جنوب قرية اليتمة، ويبعد عن املدينة املنوور  بنروو )
 مكة املكرمة.

  البلوودان   مع ووم  ،(4/177)واللغووات    األمسووا   هتوو ي (،  7/484)  اجملموووع(،  7/4٩8)  البيووان   
  105)ص(، أمحوا  املدينوة املنوور   1/320، مع م املعامل اجلغرافية يف السوري  النبويوة )(5/301)
- 106.) 

 (.7/484(، اجملموع )2/703(، الوسي  )4/420هناية املطل  ) (4)
 (.1/4٩5(، مناسك النووي )7/484(، اجملموع )400الانة )صتتمة ا (5)
(، الووون م الورووواج  1/4٩5(، مناسوووك النوووووي )2/703(، الوسوووي  )4/421هنايوووة املطلووو  )  (6)

(3/610.) 
 (.7/485(، اجملموع )3/523فتح العزيز ) (7)

 /ب[6٩]
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 .(1)"املال

 : فروع
ظوين أن مون يهوم غالو  " :قوال االموام ؟م، يسل  يف صيد املدينة ونباهتا :الو  

 يتلفوه؟وال أدري أيسل  إذا أرسول علوم الصويد أو حو،  ،الصيد ال يسل  ح، يصطاد
راب وكو م اأًلصو  وظوارر احلوديث" :قوال الرافعوي ،(2)"ولي  فيه عند  توقيف وال قيواس

 .(3)"أنه يسل  إذا اصطاد وال يشت  االت ف
ــا   ،واختلفووووا فيهموووا ،(4)رضأمجوووع العلموووا  علوووم أن مكوووة واملدينوووة أفضووول األ :الينـ

االمجواع علوم  (6)ونقول القاضوي عيواض ،(5)أن مكة أفضول مون املدينوة :وم ر  الشافعي
وتوقوووف بعضوووهم يف االمجووواع واستشوووكل  ،(7)ه السووو م أفضووول األرضأن موضوووع قوووربه عليووو 

 

 (.3/170الروضة ) (1)
 (.4/421هناية املطل  ) (2)
 (.3/523فتح العزيز ) (3)
 (.175-1/174(، رداية السالك )7/470جملموع )ا (4)
-7/46٩(، اجملموووووع )31٩(، صوووولة الناسووووك )ص4/375(، البيووووان )4/62)حبوووور املوووو ر     (5)

 (.2/23٩(، مغين ا تاج )1/175(، رداية السالك )470
عيواض اليورصو  السوبيت، القاضوي املوالكي، مون مواليود    بن  موسم بن عياض الفضل، رو: أبو (6)

غر طوة، موون مصوونفاته:    تة املغوورب، مث ارحتول إىل األنوودل  طالبووا للعلوم مث توووىل قضووا مدينوة سووب
  للمووووازري، و"مشووووارق"    مسوووولم  شوووورل  يف  املعلووووم"    بووووه  كموووول"  مسوووولم  كتوووواب  شوووورل  يف  "االكمووووال

ومسوولم وكووو لك املوطوووأ،    البخووواري:  الصووريرني  املخوووت   احلوووديث  غريوو   تفسوووري  يف"    األنوووار
 ه(. 544)ت: 

(، سووري  485-3/483(، وفيووات األعيووان )44-2/43ي  األمسووا  واللغووات )ترمجتووه يف: هتوو    
 (.52-15/48أع م النب   )

  (.4/511إكمال املعلم بفواسد مسلم ) (7)
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وموضووع  ،أن العموول يف روو ه أكثوور موون ثوابووه يف روو ه :وقووال معووىن التفضوويل ،(1)القووول بووه
 .القرب ال حكن العباد  فيه

 ،(3()2)ا أبو حنيفوةهوكرر ،يف كرارة اجملاور   كة واملدينة -اأيضً –اختلفوا  :الينالث
الوقوووع يف األمووور غلوو  علووم ظنووه ين أورووو املختووار إال "قووال النووووي  ،واسووتربها آخوورون
 .(4)"امل مومة أو بعضها

 (5)واليتهوووا وخووودمتها وفترهوووا وإغ قهوووا :وروووي ،دانة الكعبوووة وح ابتهووواسوووو  :الرابـــع
م من رسوول وري والية هل ،(6)من بين عبد الدار ينيوحنو ذلك مسترمل لبين طلرة احل ب

 

  إال  الكعبوة  علوم  القورب  توراب  فضول  العلموا   مون  أحود   يعورف  وال: "تيميوة  ابون  االسو م  شوي  قال (1)
  البون  الكورب   الفتواو   ".أعلوم  وهللا  عليوه،  حود أ  وافقوه وال، يهإل أحد  يسبقه ومل عياض، القاضي
 (.4/411)  تيمية

  أصوراب  وإموام  العوراق  أرول  فقيوه،  الكوويف  التيمي  ُزوطوم  بن  اثبت  بن  النعمان ،  حنيفة  رو: أبو (2)
  بووون  أنووو :  الصووورابة  مووون  أربعوووة  زمنوووه  يف  وكوووان ،  سوووليمان   أىب  بووون  محووواد  عووون  الفقوووه  أخووو  ،  الووورأي
:  ت، )مونهم  أحود   عون  أيخو    ومل  الطفيول،  وأبوو  سعد،  بن  وسهل  أو ،  أىب  بن هللا وعبد  مالك،
 (.ه 150

(، اجلووارر املضوية يف طبقووات  1/15أخبوار أيب حنيفوة )(،  15/444)  بغوداد  اتريو   ترمجتوه يف:  
 (.1/26احلنفية )

عابوودين  املوضووع. حاشووية ابوون    حبوومل  القيووام  عوون  وقصوووررم  اخللوومل،  ضووعف  علتهووا:  الكرارووة  وروو ه  (3)
(2/524.) 

 (.1/403لنووي )مناسك ا (4)
 (.3/1474(، رداية السالك )7/475اجملموع ) (5)
  زيود،  بون  ألسوامة   قوة  علوم  الفتح  عام  ☺  هللا  رسول  أقبل:  قال  ،¶عمر   ابن حلديث (6)

  أمووه،  إىل  فوو ر   املفتووال"،  "استووين:  فقووال  طلرووة،  بوون  عثمووان   دعووا  مث   الكعبووة،  بفنووا   أ ا  حوو،
  إايه،  فأعطتوه:  قوال  صول ،  مون  السويف  ر ا  ليخرجن  وأ  لتعطينه  وهللا، :فقال تعطيه، أن  فأبت
 إليه..." احلديث. فدفعه  ☺  الن  إىل  به ف ا 

أخرجه مسلم يف صريره، كتاب: احلج، اب: اسوترباب دخوول الكعبوة للرواج وغوريه، بورقم    
132٩ (2/٩66.) 

= 
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فو   ول لغوريرم منوازعتهم موا داموو موجوودين صواحلني   ا لو راريهميبقم داسًمو  (1)☺ هللا
 .(2)ل لك 

 :(3)ااخت  حرم مكة رحكام ال يشاركه غريه فيها فن كررا سردً  :اخلامس

 ،(4)فيووووه خوووو ف موووور ؟ورووووو مسووووترمل أو مسووووتر  ،ال يدخلووووه أحوووود إال إبحوووورام 
 .(5)االسترباب  :األصح

 

  اتلود   خالود   طلروة  بوين  اي  : "خو ورا-☺  -  هللا  رسول  قال  قال: ¶وعن ابن عباس 
 الكعبة". ح ابة ظامل، يعين: إال منكم  زعهاين ال
  (، واهليثموي يف جمموع الزواسود، اب:1/155) 488أخرجه الطربا  يف املع م األوسو ، بورقم   
 (.3/285) 5707ذلك، برقم   وغري واحل ابة  األذان  من مكة أمر يف
 (.2/510يف إسناده عبدهللا بن املفمل، قال عنه ال ر : "ضّعفوه". ميزان االعتدال ) 

  موأثر   كول  إن   أال"قال يوم الفتح:    -☺–ول هللا  ، أن رس¶حلديث عبدهللا بن عمرو  (1)
  احلوواج،  سووقاية  موون  كووان   مووا  إال  قوودمي،  حتووت  وتوودعم  توو كر  مووال  أو  دم  موون  اجلارليووة  يف  كانووت
:  االبول  مون  مئة  والعصا  السو   كان   ما  العمد   شبه  اخلطأ  دية  إن  "أال: قال مث  ،"البيت وسدانة
 ."أوالدرا بطوهنا يف بعون أر  منها

  4588أخرجه أبو داوود يف سوننه، أول كتواب الودايت، اب: يف ديوة اخلطوأ شوبه العمود، بورقم  
، كتواب: الودايت، اب: ديوة  ¶(، وابن ماجه يف سننه، من حديث ابن عمر  4/1٩5)

(، وأمحود يف مسونده، مسوند عبود هللا بون عمور، بورقم  2/878) 2628شبه العمد مغلظة، برقم 
4583 (8/188.) 

 (.258-7/256 علم احلديث: الصرة. إروا  الغليل )وحكم األلبا 
 (.506(، القر  لقاصد أم القر  )ص٩/84شرل النووي علم مسلم ) (2)
 وما بعدرا(. 1/41إع م الساجد ) (3)
 /أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.٩لوحة ] (4)
دري  يف الفقووووووه  (، التوووووو 1/1٩7مناسووووووك النووووووووي )(،  7/467(، اجملموووووووع )210اللبوووووواب )ص  (5)

 (.1/444الشافعي )



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 112 

ه م شوووووو ره وكووووووألو وووووور  ،أرووووول احلوووووورم وغووووووريرم :يووووووع النوووووواسده علووووووم مجو ووووورم صووووووي 
 .(1)عليهم كما مر

فيوووووه خووووو ف  ؟ورووووول روووووو حووووورام أم مكوووووروه ،وهنوووووي عووووون إخوووووراج ترابوووووه وأح ووووواره 
 .(2)مر

 .(3)وحنع الكافر من دخوله سوا  أقام أم ال 
 .(4)نبش وأخرج :فإن دفن  و رم دفن املشرك فيه 
 .(5) ر وال حتل لقطته ملتملك علم امل 
 .(7)القتل فيه (6)وتغلظ الدية 
 .(8)وخيت  ب بح دم اجلربا ت يف احلج واهلدي 
 .(٩)وال دم علم املتمتع والقارن إذا كان من أرله 
وفيمووا عوودا  ،(10)هلووا فيووه يف وقووت الكراريووة / كووره صوو   النفوول الوويت ال سووب توال  

 .(11)مكة وجه بعيد تقدم أنه يكره

 

 (.83)ص (1)
 (.٩7واألصح: أنه حرام. )ص (2)
 (.1/417(، مناسك النووي )211اللباب )ص (3)
 (.1/418) (، مناسك النووي3/320(، امله ب )211اللباب )ص (4)
 (.420(، األشباه للسيوطي )ص1/418(، مناسك النووي )211-210اللباب )ص (5)
 (.420دية القتل اخلطأ. األشباه للسيوطي )ص  املراد: تغليظ (6)
 (.1/418)  النووي مناسك(، 210ص)  اللباب (7)
 (.420(، األشباه للسيوطي )ص1/418مناسك النووي ) (8)
اآليوووووة، سوووووور  البقووووور ، اآليوووووة    {هس مس هث مث هت مت هب مب}لقولوووووه تعووووواىل:    (٩)

 (.1/523(، الدر املنثور )1/224. معامل التنزيل )1٩6
 (.421(، األشباه للسيوطي )ص41٩-1/418مناسك النووي ) (10)
 /ب[ اجلز  األول، نسخة مترف طوبقبوسراي.154لوحة ] (11)

 /أ[70]
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  اوو ف غووريه موون املسوواجد ،(1)ليووه حبووج أو عموور إالوو راب  وإذا نوو ر قصووده لزمووه 
 .(3)يف أحد القولني (2) إال مس د املدينة وإيليا

ولوووو نووو ره  ،(4)وتفرقوووة اللرووم علوووم مسوواكينه ،لزمووه بوووه :وإذا نوو ر النرووور وحووده بوووه 
 .(5)مل ينعقد يف األصح :بغريه

 .(6)يف الصررا ررا الغاس  والبول و رم استقبال الكعبة املشرفة واستدا 
  (8)وإن كان يف مس د املدينة  (7)وتضعيف أجر الصلوات فيه 
 

 

 (.7/468(، اجملموع )15/470احلاوي ) (1)
ألقصوووم، وإيليوووا  روووي: بيوووت املقووودس أو القووودس وروووي عاصووومة  مسووو د إيليوووا : روووو املسووو د ا  (2)

 فلسطني.
 (.٩3-٩2(، موسوعة املدن العربية واالس مية )ص3/20هت ي  األمسا  واللغات ) 

القوووول األول: أنوووه جيووو  عليوووه الووو راب، والقوووول الثوووا : أنوووه يسوووتر   وروووو األصوووح. احلووواوي    (3)
 (.2/487)(، حاشية اجلمل 1/468ووي )(، مناسك الن15/470)

 (.420(، األشباه للسيوطي )ص11/16حبر امل ر  ) (4)
 (.1/420مناسك النووي ) (5)
 (.2/78(، اجملموع )1/151احلاوي ) (6)
  أفضول  مسو دي  يف  قوال: "صو    -☺–أن رسوول هللا   ¶حلديث جابر بن عبد هللا  (7)

  ألوف  مئوة  مون  فضولأ  احلورام  املسو د   يف  وصو    احلورام،  املسو د   إال  سوواه،  فيموا  صو   ألوف من
 ص   فيما سواه".

أخرجووووه ابوووون ماجووووه يف السوووونن، كتوووواب: إقامووووة الصوووو   والسوووونة فيهووووا، اب: فضوووول الصوووو   يف    
(، وأمحووود يف مسووونده، مسوووند جوووابر بووون  1/451)  1406املسووو د احلووورام ومسووو د النووو ، بووورقم  

 (.23/46) 146٩4عبد هللا، برقم  
 (.4/341لبا  يف إروا  الغليل )وصرره األ 

  موون  خووري  روو ا  مسوو دي  يف  قووال: "صوو    -☺–أن رسووول هللا    ◙حلوديث أيب رريوور     (8)
 احلرام". املس د  إال  سواه  فيما ص   ألف

  11٩0أخرجوووه البخووواري يف صوووريره، اب: فضووول الصووو   يف مسووو د مكوووة واملدينوووة، بووورقم    
(، ومسوولم يف صووريره، كتوواب: احلووج، اب: فضوول الصوو    سوو دي مكووة واملدينووة،  2/60)
 (.2/1012) 13٩4قم  بر 
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 .(2)مضاعفة لكنها دوهنا (1)وإيليا

وأموووا يف غوووريه فهووول إقامتهوووا يف  ،(3)وإقاموووة صووو   العيووود يف املسووو د احلووورام أفضووول 
 .افه ه ستة عشر حكمً   (4)فيه وجهان ؟اجلامع أفضل أم يف الصررا 

  

 

  احلوورام  املسوو د   يف  الصوو    "فضوول:  ☺  هللا  رسووول  قووال:  قووال  ◙حلووديث أيب الوودردا     (1)
  مخسوووومئة  املقوووودس  بيووووت  مسوووو د   ويف  صوووو    ألووووف  مسوووو دي  ويف  صوووو    ألووووف  مئووووة  غووووريه  علووووم

 .ص  "
(، والطرووواوي يف شووورل  10/77)  4142أخرجوووه البوووزار يف مسووونده، مسوووند أيب الووودردا ، بووورقم    

 (.2/6٩) 60٩، برقم  مشكل اآلاثر
 (.11/586) 5355وضعفه األلبا ، السلسلة الضعيفة برقم   

 (.421(، األشباه للسيوطي )ص1/420مناسك النووي ) (2)
(، مغووووووووووين ا توووووووووواج  1/420(، مناسووووووووووك النووووووووووووي )2/358(، فووووووووووتح العزيووووووووووز )1/267األم )  (3)

(1/5٩1.) 
  -د أو وحووولكمطووور أو بووور –الصوووررا     إىل  اخلوووروج  تووورك  يف  عووو ر  هلوووم  كوووان   تفصووويل املسوووألة: إن   (4)

  إىل  اخلووووروج  أن   خوووو ف  فوووو   املسوووو د:  وضوووواق  عوووو ر  يكوووون  مل  وإن   فإقامتهووووا يف املسوووو د أوىل،
  املسوو د   أصوورهما: إقامتهووا يف  فوجهووان،  عوو ر:  يكوون  ومل  املسوو د   اتسووع   وإن   أفضوول،  الصووررا 

(، اجملموووع  35٩-2/358النوواس. فووتح العزيووز )  علووم  األموور  وتسووهيل  املسوو د   أفضوول  لشوورف
(5/5.) 
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 يف التوابع واللواحق   :الكتاب  القسم الثالث من
 وفيه اان: 

 يف املوانع من إمتام احلج بعد الشروع فيه  :األول
 وري ستة: 
 .العام من جهة العدو (1)احلصر :الو  
كوان هلوم :  حصر العدو ا رمني من مجيع الطرق عن املضوي يف احلوج والعمور أوإذا  

وسووووا  كوووان عووون البيوووت  ،أو بعوووده (3)سووووا  كوووان االحصوووار قبووول الوقووووف ،(2)أن يترللووووا
ولوو أراد ا صور " :قوال املواوردي ،أو عون السوعي ،أو عنهما ،أو عن الوقوف فق  ،فق 

ا احلوووووج يف غوووووري رمًووووو لصوووووريورته حم  مل جيوووووز :ىل العوووووام اآليتإتدامة إحراموووووه عووووون احلوووووج اسووووو 
 .ولو أراد ا رم العمر  ذلك جاز ،(4)"أشهره
 :ا فوواألوىلوإن كووان ضوويقً  ،الوقووت لوول إن اتسووعيع وول التر أال :واألوىل للمرصوور 

 .(5)التع يل كي ال يفوت احلج
فووووإن كووووان  ،فلهووووم الترلوووول وإن قوووول :ولووووو مل حكنووووورم موووون املضووووي إال ببوووو ل مووووال 

 

 .وحبسه منعه: أي، العدو أحصره مصدر: لغة االحصار (1)
 .معا مها أو العمر   أو احلج أركان  إمتام عن  املنع : اصط حا 

  هنايووووة(،  4/200)  ا توووواج  حتفووووة(،  1/138)  املنووووري  املصووووبال(،  1/161)  التنبيووووه  ألفووووا   حتريوووور  
 (.3/362) ا تاج

(، اجملموووووع  3/524(، فووووتح العزيووووز )2/705(، الوسووووي  )205(، اللبوووواب )ص2/173األم )  (2)
 (.1424و 3/1413(، رداية السالك )8/2٩4)

 أي: الوقوف بعرفة. (3)
 (.4/238احلاوي ) (4)
 (.3/1413(، رداية السالك )4٩٩-1/4٩8مناسك النووي ) (5)
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 .(1)مل يكره :وإن كانوا مسلمني ،ُكره ب له ومل  رم:  االصادون كفارً 
ا فوإن مل جيودوا طريقًو   خور أو الأما لو مل يتمكنوا إال القتال فإما أن جيدوا طريقواً آ 
 :وإن قواتلورم ،وروو أوىل مون قتواهلم، جواز هلوم الترلول :فإن كان املوانعون مسولمني  آخر
حكايوووة عووون  (4)وروووو موووا أورده االموووام-أحووودمها  ،(3)فوجهوووان :اوإن كوووانوا كفوووارً  ،(2)جووواز

 :وإال ،مل جيوو  قتوواهلم :أهنووم إن كووان عووددرم أكثوور موون عوودد املسوولمني :-بعووض املصوونفني
وجوودان  :وشوور  يف إجيابووه وعوودم جووواز الترلوول ،ومل يوورتض االمووام روو ا االطوو ق ،وجوو 

أورده العراقيووووون  / ورووووو مووووا-وأصوووورهما  ،(6)واتبعووووه الغووووزايل ،(5)السوووو ل وآالت القتووووال
لكووون إن كوووان يف  ،سووووا  كوووان الكفوووار مثلوووي املسووولمني أو أقووول ،أنوووه ال جيووو  :-وآخووورون

وإن كووان  ،يقوواتلورم لي معوووا بووني اجلهوواد واحلووجوا و يترللوو  أن ال :املسوولمني قووو  فاألفضوول
 .(7)أن يترللوا :فيهم ضعف فاألوىل

 .(8)كان هلم لب  الدروع واملغافر وعليهم الفدية  :وعلم الوجهني لو قاتلورم 
فأمووووا إذا  ،ىل جهووووة أخوووور إوروووو ا كلووووه إذا منعووووورم املضووووي دون الرجوووووع والسووووري  

 ،لي  هلم الترلل :أحدمها ،(10)قوالن :قيلو  ،(٩)نجهافو  :أحاطوا ذم من مجيع اجلوان 
 .(11)هلم ذلك  :وأصرهما

 

 .(3/1415(، رداية السالك )8/34كفاية النبيه )  (1)
 (.3/1416رداية السالك ) (2)
 (.8/2٩5(، اجملموع )388-4/387البيان ) (3)
 (.4/427هناية املطل  ) (4)
 (.428-4/427هناية املطل  ) (5)
 (.2/705الوسي  ) (6)
 (.3/1416(، رداية السالك )1/500مناسك النووي ) (7)
 .(3/1416(، رداية السالك )1/500مناسك النووي ) (8)
 (.4/78ر  )حبر امل   (٩)
 (.2/705(، الوسي  )4/428هناية املطل  ) (10)
 (.2/314(، مغين ا تاج )3/526فتح العزيز ) (11)

 /ب[70]
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 يكون ملوإن  ،فهوي كاملعدوموة :فإن كان يف سلوكها ضورر  ا آخروإن وجدوا طريقً  
]وإن كوان  ،(1)مل يكون هلوم الترلول :فإن كانوت مثول طوريقهم الويت صودوا عنهوا  فيها ضرر

وإن كانوت معهوم ، (2)فويهم: فلهوم الترلول[كتأطول من طريقهم فوإن مل يكون معهوم نفقوة 
  وعلوويهم سوولوك الطريوومل اآلخوور وإن علموووا أن احلووج يفوووهتم بسوولوكهم ،فوو  :نفقووة تكفوويهم

 .(3)ألن سب  الترلل احلصر ال الفوات 
 .(4)قوالن أيتيان :ففي وجوب القضا   وإذا سلك الطريمل الطويل ففاته احلج 
يف  (5)انبوووىن علوووم اخلووو ف املتقووودم :البرووور ا آخووور إال يفولوووو مل جيووود ا صووور طريقًووو  

وإن  ،يف الورب آمنواا فهوو كموا لوو وجود طريقًو  :فوإن أوجبنواه ،(6)وجوب ركوب البرر للرج
 .(7)ف  أثر لوجوده :مل نوجبه
 :ويف الفصل مسألتان 
 :ا بعموور ال جيوووز الترلوول بعوو ر املوورض بوول يصوورب حوو، يووربأ فووإن كووان حمرمًوو  :الوىل 

 .(8)حتلل بعمل عمر  وعليه القضا  :ج وفاتهوإن كان حب ،أمتها
 ،امل يصوح قطعًو  :فإن تقدم االحرام أو أتخر عنه  أما إذا شر  أنه إذا مرض حتلل 

 

 (.4/386)الوصول. البيان  علم قادرون  ألهنم (1)
 ما بني املعقوفتني زايد  موافقة للم موع، وليست يف ) (، وال بد منها لكي يتم املعىن. (2)
 (.1418-3/1417(، رداية السالك )8/2٩6موع )(، اجمل387-4/386البيان ) (3)
 (.142أظهرمها: أنه ال جي  عليه القضا . )ص (4)
 /أ[ نسخة املكتبة السليمانية.260لوحة ] (5)
  البرور  ركووب  مون  األغلو   ألن   للروج   البرر  ركوب  عليه  جي   أنه  يل يبني قال الشافعي: "وال (6)

  منوه  ة"، واختلف األصراب يف ذلك علم أقووال، والصوريح: أنوه إن كوان الغالو اهللك خوف
جيو .    ال  أنوه  أصورهما:  فوجهوان،  اسوتواي:  وإن  وجو ، السو مة: غلبت وإن  جي ، مل اهل ك:
 (.7/83(، اجملموع )34-4/33(، البيان )2/132األم )

 (.2٩7-8/2٩6(، اجملموع )536تتمة االانة )ص (7)
 (.3/618(، الن م الوراج )2/705الوسي  ) (8)
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علوووووم أنوووووه ال  :ويف اجلديووووود ،(1)صووووورة الشووووور  :فقووووود نووووو  يف القووووودم علوووووم :وإن قارنوووووه
يف يصووح االشووتا   :-ورووو قووول األكثوورين-أشووهرمها  ،طريقووان :ولألصووراب  ،(2)يترلوول
لصووورة   القطوووع بوووه :والطريووومل الثوووا  ،أنوووه يصوووح :أصووورهما ،قووووالن :ويف اجلديووود ،القووودم
 .(6)"ورو الصواب " :قال النووي ،(5)القول به علم صرته (4)وقد علمل ،(3)احلديث
كإضووو ل الطريووومل وفوووراغ -ولوووو شووور  الترلووول ألمووور مهوووم  ووول حمووول املووورض الثقيووول  

أنووه كشوور   :-ورووو قووول اجلمهووور-أحوودمها  ،فطريقووان :-النفقووة واخلطووأ يف العوودد وحنوووه
 .اأنه يلغو قطعً  :والثا  ،(7)الترلل املرض فيصح علم الصريح

وإن شوورطه بوو   ،لزمووه :شوور  الترلوول اهلووديفووإن   إن صووررنا الشوور  :التفريــع
وقطووووع بووووه أبووووو  ،كا صوووور  / يلزمووووه :أحوووودمها ،(8)فوجهووووان :وإن أطلوووومل ،مل يلزمووووه :روووودي

 ،(12)ونقلووه املوواوردي عوون الوون  ،(11)ال :وأصوورهما ،(10)والبغوووي ،(٩)إسووراق الشووريازي

 

 (.542(، تتمة االانة )ص4/35٩احلاوي ) (1)
 (.2/178األم ) (2)
  رسوول  دخول:  قالوت  ،-عنهوا  تعواىل  هللا  رضوي-واحلديث متفومل علوم صورته، روي عون عاسشوة   (3)

  إال  أجود   ال  وهللا:  قالوت  احلوج؟"  أردت  "لعلوك:  هلوا  فقوال  الوزبري،  بنوت  ضوباعة  علم ☺ هللا
  املقوداد  حتوت  وكانوت  حبسوتين".  حيوث  حملوي  اللهوم:  قوويل  واشوتطي،  "ح وي:  هلوا  فقوال وجعة،

 األسود.  بن
(،  7/7)  508٩أخرجوه البخوواري يف صوريره، كتوواب النكووال، اب األكفوا  يف الوودين، بوورقم    

ومسلم يف صريره، كتاب: احلج، اب: جواز اشتا  ا ورم الترلول بعو ر املورض وحنووه، بورقم  
1207 (4/26.) 

 ي: الشافعي.أ (4)
 (.4/35٩احلاوي ) (5)
 (.8/310اجملموع ) (6)
 (.8/311(، اجملموع )4/42٩هناية املطل  ) (7)
 (.1/501(، مناسك النووي )544-543تتمة االانة )ص (8)
 (.1/428امله ب ) (٩)
 (.3/275الته ي  ) (10)
 (.3/174(، الروضة )3/527فتح العزيز ) (11)
 (.  8/311اجملموع ) (12)

 /أ[71]
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 .(1)وقطع به الدارمي وغريه
روو أوىل الصورة مون " :يقوال الرافعو  ،ولو شور  أن يقلو  ح وه عمور  إذا مورض 

أنووه  (4)كوجعون ابون   يوحكو  ،(3)ال يصوح إنووهوروو يقتضوي إثبوات قوول  ،(2)"شور  الترلول
ولووو قووال إن مرضووت وفوواتين " :قووال الوورواي  ،وجووزم بووه مجاعووة ،(5)رتهعوون الوون  صوو رو  

 .(6)"احلج كان عمر  فهو علم ما شر 
 :-منهم الشي  أبو حامد-قال مجاعة  ،إذا مرضت حتللت من إحرامي :ولو قال 

- لوملو  ،أن ينوي اخلروج من االحرام :ورو ،ال خيرج من االحرام إذا مرض إال الترلل
وك ا لو  ،(8)علم التفصيل واخل ف املتقدمني ،(7) بح إن أوجبناهوي ،-اه نسكً علناإن ج
 .(٩)ال يترلل عند احلب  إال ب لك  :حملي من األمراض حيث حبستين :قال

 :أصوورهما ،(10)فوجهووان :ولووو قووال إن مرضووت أو إن حبسووين موورض فووأ  حوو ل 

 

 (.8/311موع )اجمل (1)
 (.3/527فتح العزيز ) (2)
 (.8/312قال النووي: "وامل ر : القطع الصرة". اجملموع ) (3)
وووجّ   بووون  يوسوووف  بووون  أمحووود   بووون  يوسوووف،  القاسوووم  روووو: أبوووو  (4)   أا  صووور   الشوووافعية،  أسموووة  أحووود ،  كو

 (.ه 405: ت، )الشافعي امل ر  يف وجه من مصنفته: الت ريد، وله، القطان  بن  احلسني
  طبقووات(،  7/65)  األعيووان   وفيووات(،  11٩-1/118)  للشووريازي  الفقهووا   طبقووات  تووه يف:ترمج  

 (.361-5/35٩)  الكرب  الشافعية
 (.3/527)  العزيز  فتح (5)
 (.4/86حبر امل ر  ) (6)
 (.8/314(، اجملموع )4/85حبر امل ر  ) (7)
 (.118يف الصفرة السابقة )ص (8)
 (.315-8/314)  جملموعا (٩)
 (.8/315(، اجملموع )361-4/360احلاوي ) (10)
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ال بود لوه  :واثنيهما ،الدم قطعً وال يلزمه ا -(1)ورو املنصوص-بنف  املرض  يصري ح اًل 
نه ال يلزمه فتلزمه النية فق  أ :أصرهما ،وجهان :وعلم ر ا ففي لزوم الدم ،من الترلل

وروو  ،يلزموه :واثنيهموا ،(3)وحكاه املاوردي وغريه عون الون  ،(2)اواحللمل إن جعلناه نسكً 
 .(5)وغّل  الرواي  وغريه قاسله ،(4)ما أجاب به البغوي علم ر ا الوجه
أو إن  ،موو، شووئت خرجووت منووه :رن قووال يف إحرامووه  ولووو شوور  الترلوول بوو  عوو ر

 .(6)امل جيز له الترلل قطعً  :أو كسلت وحنوه ،ندمت
 ،(7)جيووو  عليوووه دم شوووا  :سووويأيت الكوو م يف أن ا ووورم إذا حتلووول االحصوووار :الينانيـــة

لووودم فهووول يسوووق  عنوووه ا  فوووإن وجووود ،وذلوووك إذا مل يوجووود منوووه شووور  الترلووول االحصوووار
ا إذا شووور  الترلووول فيمووو  (8)أنوووه علوووم الووووجهني املتقووودمني :أحووودمها ،فيوووه طريقوووان ؟بووو لك 

 .(٩)القطع رنه ال يفثر :وأصرهما ؟املرض وأطلمل فترلل رل يلزمه دم
كمووا إذا    ا أو شوورذمة موون الرفقووةاحلصوور اخلوواص الوو ي يشوومل واحوودً  :املــانع الينــا 

ا رن ُحووب  فووإن مل يكوون ا وورم معوو ورً   هفيُنظوور فيوو  ،(10)ا أو مجاعووةحووب  السوولطان واحوودً 
بوول عليووه أن يفديووه  ،مل يصووح :ولووو حتلول ،ا  لووه الترلوول قطعًوو فلوي :بودين يقوودر علووم أداسووه

 

(، مناسووووك النووووووي  3/527(، فووووتح العزيووووز )4/85(، حبوووور املوووو ر  )544تتمووووة االانووووة )ص  (1)
(1/501.) 

 (.317-8/316اجملموع ) (2)
 (.4/361احلاوي ) (3)
 (.3/275الته ي  ) (4)
 (.4/86حبر امل ر  ) (5)
 (.8/317اجملموع ) (6)
 (.134)ص (7)
 (.118تقدم يف )ص (8)
(،  3/174الغ. الروضووووة )  فشوووورطه  شوووور ،  بوووو   جوووواسز  االحصووووار  الترلوووول  الوووودم  ألن   في وووو   (٩)

 (.3/1418رداية السالك )
  (.1/501(، مناسك النووي )2/706الوسي  ) (10)
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ىل مكووة ويترلوول بعموول إفعليووه أن يسووري  :فووإن فاتووه احلووج ورووو حمبوووس ،وحضووي يف ح ووه
 .وجوه الفوات  / كما يف ساسر  (1)عمر 

ًأصوورهما  ،فطريقووان :أو بوودين ال يقوودر عليووه ،اا رن ُحووب  ظلًموو فووإن كووان مظلومًوو  
كموووا يف   ،القطوووع اجلوووواز :-(2)"نوووه الصوووواب "إ :وقوووال النوووووي ،أورده العراقيوووونوروووو موووا -

 .(3)اجلواز :أصرهما ،أن يف جواز الترلل قولني :-للمراوز –والثا   ،احلصر العام
 :(4)الرق :الينالث

وأنوه ال جيو  عليوه وإن أذن لوه  (5)تقدم أول الكتاب أن احلج ال جي  علوم العبود 
وأن إحرامووه  ،للسوويد إجبوواره عليووه :فقووال ،وغلوو  بعووض أصوورابنا" :قووال املوواوردي ،سوويده

 .(6)"ينعقد به
ولوه حتليلووه إذا أحوورم فيوه بغووري إذنووه علووم  ،ويصوح منووه سوووا  أذن لوه سوويده فيووه أم ال

 .(7)الصريح

 

 (.502-1/501(، مناسك النووي )3/52٩لعزيز )فتح ا (1)
 (.1/502مناسك النووي ) (2)
 (.8/33(، كفاية النبيه )3/52٩(، فتح العزيز )2/705(، الوسي  )4/430هناية املطل  ) (3)
و العبوديووة، ورووي: إزالووة  لووك، وروو لغووة: مصوودر روق العبوود، أي: صووريه رقيقووا، والوورِّق: موون امل  الوورِّق  (4)

 احلرية.
 اصط حا: ع ز حكمي، يقوم االنسان  بسب  الكفر. 
(، أسوووووووىن  4/45(، مغوووووووين ا تووووووواج )1/224(، مع وووووووم لغوووووووة الفقهوووووووا  )4/1483الصوووووورال )  

 (.3/16املطال  )
 /أ[ نسخة املكتبة السليمانية.257لوحة ] (5)
 (.4/250احلاوي ) (6)
 (.44-7/43اجملموع ) (7)

 /ب[71]
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 .(1)إمتام نسكه أن أيذن له يف :واألوىل ،ولو اعه كان ملشتيه حتليله 
ولو اعه  ،سوا  بقي نسكه صريراً أو أفسده ،مل يكن له حتليله  :وإن أحرم إبذنه
 .(2) إبحرامهلكن يثبت اخليار إن كان جارً   ،مل يكن ملشتيه حتليله

فووإن رجووع ومل يعلووم العبوود  ،كووان لووه الرجوووع يف االذن قبلووه  :ولووو أذن لووه يف االحوورام 
جهوان مبنيوان علوم موا إذا عوزل املوكول الوكيول وتصورف بعود ه و فيو  ؟فهول لوه حتليلوه  فأحرم

ولووو علووم العبوود برجوووع سوويده يف االذن مث  ،(4)لووه حتليلووه :أصوورهما ،(3)العووزل وقبوول العلووم
ومل يكووون لوووه  ،مل يصوووح رجوعوووه :وإن رجوووع بعوووده ،(5)كوووان لوووه حتليلوووه علوووم املووو ر   :أحووورم
 .(6)حتليله

 :وقوال الودارمي ،(8)ا ف عكسه ،(7)حلجولو أذن له يف االحرام العمر  وأحرم ا
فيترصووول يف  ،(٩)"ال :إذا أذن لوووه يف االحووورام رحووودمها فوووأحرم اآلخووور فلوووه حتليلوووه وقيووول"

 .(10)الفرق :أصرهما ،ث ثة أوجه :الصورتني
فلووووه منعووووه موووون احلووووج بعوووود مووووا حتلوووول موووون العموووور  وقبوووول  :ولووووو أذن لووووه يف التمتووووع 

 

(،  1/510(، مناسووووك النووووووي )2/123يتمووووه". األم )  يدعووووه  أن   إيل  الشووووافعي: "أحوووو   قووووال  (1)
 (.3/1430رداية السالك )

 .(3/1430) السالك رداية(، 1/510)  النووي مناسك (2)
 (.7/44واألصح يف ر ه املسألة: بط ن تصرفه. اجملموع ) (3)
 (.3/1431(، رداية السالك )3/176الروضة ) (4)
 (.7/44اجملموع ) (5)
 (.1/510(، مناسك النووي )545تتمة االانة )ص (6)
 (.1/510فله حتليله. مناسك النووي ) (7)
أي: إن أذن لووووووه يف االحوووووورام احلووووووج  فووووووأحرم العموووووور : فلووووووي  لووووووه حتليلووووووه. ردايووووووة السووووووالك    (8)

(3/1431.) 
 (.7/45اجملموع ) (٩)
 املصدر السابمل. (10)
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ولوووووي  لوووووه حتليلوووووه مووووون العمووووور  وال مووووون احلوووووج بعووووود  ،(1)وأييت فيوووووه وجوووووه ،إحراموووووه احلوووووج
 .(2)شروعه فيهما

 :قوووووال النوووووووي ،(3)ولوووووو أذن لوووووه يف احلوووووج أو يف التمتوووووع فقووووورن مل يكووووون لوووووه حتليلوووووه
ال لوووووو أذن لوووووه يف القوووووران فوووووأفرد أو يف كووووو م الووووودارمي إشوووووار  إىل خووووو ف فيوووووه فإنوووووه قووووو "

ع وكووووو ا لوووووو أذن لوووووه يف متتوووووع  تمووووول وجهوووووني وكووووو ا لوووووو أذن لوووووه يف االفوووووراد فقووووورن أو متتووووو 
فوووووووأحرم وأراد  مطلًقوووووووا، يف االحوووووووراملوووووووه ولوووووووو أذن " :قوووووووال ،(4)"التمتووووووع أو االفوووووووراد فقووووووورن

 (6)(...) (5)"ىل غريه فوجهانإىل نسك وأراد السيد إصرفه 
 / أن :أحووودمها ،فوجهوووان :فقوووال العبووود بووول بعوووده ،حووورامرجعوووت قبووول اال :ولوووو قوووال
فإن قلنا رنواك فيوه  ،رجعة يف العد الزوجني يف الأنه كاخت ف  :والثا  ،القول قول العبد

فكوو ا  :وإن قلنووا القووول قووول الووزوج يف الرجعووة وقوهلووا يف إنقضووا  العوود  ،فكوو ا رنووا :قوووالن
 .(7)فك ا رنا :وإن قلنا يقبل قول السابمل الدعو  ،رنا

فلوه حتليلوه قبول دخوول ذي  :ولو أذن له يف االحرام يف ذي القعد  فأحرم يف شوال
ولووو أذن لووه يف االحوورام موون مكووان فووأحرم موون " :قووال الوودارمي ،(8)د  ال بعوود دخوهلوواالقعوو 

 ،أذنوووت يل يف االحووورام :ولووو قوووال العبوود ،-إذا كوووان أبعوود منوووه :أي- (٩)"غووريه فلوووه حتليلووه
 .(10)فالقول قول السيد ،مل آذن :فقال

 

 (.3/1431رداية السالك ) (1)
 السابمل. املصدر (2)
 (.3/530(، فتح العزيز )4/6حبر امل ر  ) (3)
 (.7/46اجملموع ) (4)
 (.47-7/46اجملموع ) (5)
 بياض يف ) (  قدار كلمتني. (6)
 (.7/47اجملموع ) (7)
 (.1/510(، مناسك النووي )4/6حبر امل ر  ) (8)
 (.7/48اجملموع ) (٩)
 (.4٩-7/48اجملموع ) (10)

 /أ[72]
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 :-ورووو األصووح-فووإن صووررناه  ،(1)وجهووان :ففووي صوورته ةولووو نوو ر العبوود ح وو  
 :ففوي صورتها ،فلو أذن له سيده يف فعلهوا يف رقوه ،عد عتقه وأدا  ح ة االس ما بعلهفو 

 ،(2)الوجهوووان املتقووودمان يف قضوووا  الصووو  والعبووود احل وووة الفاسووود  يف حووواليت الصوووبا والووورق
 .(3)أنه ال يصح :واألصح
د كالعبو    واألمة املتزوجوة ،(6)واملبّعض ،واملعلمل عتقه بصفة ،(5)واملدبر ،(4)وأم الولد 
 .(7)يع أحكام احلجيف مج

فيوه  :أحودمها ،(٩)فيه طريقوان ؟هبغري إذن مواله فهل له حتليل  (8)ولو أحرم املكات  
ورووووووو  ،القطووووووع رن لووووووه ذلووووووك  :والثووووووا  ،قوووووووالن كووووووالقولني يف منعووووووه موووووون سووووووفر الت ووووووار 

 .(10)الصريح

 

 (.7/4٩اجملموع ) (1)
   /أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي. 42لوحة ] (2)
: أنووه ينعقوود وأنووه جيزيووه يف حووال الوورق"، وكوو ا قالووه الوودمريي والشووربيين.  قووال الزركشووي: "األصووح  (3)

 (.2/318(، مغين ا تاج )3/5٩0(، الن م الوراج )486اخلادم )ص
 (.1/88) الفقها  لغة مع م. بولد  وأتت سيدرا من محلت اليت مةاأل: الولد  أم (4)
  الودبر   مون  موأخوذ:  واملودبر  فالتودبري،  املووت  بعود   العبود   علوم  يقوع   عتومل  لتعليومل  اسوم:  روو  التدبري (5)

 .احليا   دبر واملوت، موته بعد  أعتقه  السيد  ألن 
 (.  12/338)  النبيه كفاية(،  1/244)  التنبيه ألفا  ريرحت(، 282-1/281)  الزارر 

ووووبووّعض  (6) مع ووووم لغووووة الفقهووووا     .رقيقووووا  االخوووور  بعضووووه  وبقووووي  بعضووووه،  أُعتوووومل  الوووو ي  ، رووووو: العبوووود املوُو
(1/31.) 

 (.3/1433(، رداية السالك )1/511مناسك النووي ) (7)
،  -مفوووورق:  أي–  موووون م  مووووال  علووووم  أمتووووه  أو  عبووووده  الرجوووول  يكاتوووو   أن :  رووووي  واملكاتبووووة  الكتابووووة  (8)

 .الن وم أد   إذا يعتمل  أنه عليه العبد  ويكت 
 (.2/524) املنري املصبال(، 1/282)  الزارر 

 (.3/532(، فتح العزيز )7/50اجملموع ) (٩)
 (.3/1433) السالك رداية(، 1/511)  النووي مناسك (10)
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 ا وووو  (1)]ال أنووووه يسووووتقل[أن أيمووووره الترلوووول فيترلووول  :ومعوووىن حتليوووول السوووويد لرقيقوووه 
موره بفعول ا ظوورات وال رنعوه مون املضوي يف النسوك وال  فو   صول   صل به الترلول 

 .(2)رن يفعلها به كما لو ألبسه املخي 
أن  :وطريقووه ،وجيوو  إذا أمووره بووه ،جوواز للعبوود الترلوول :وحيووث جوواز للسوويد حتليلووه 

وينووووي  ،افيووو بح و لووومل إن جعلنووواه نسوووكً : وقلنوووا حلكوووه ،ينظووور فوووإن مّلكوووه السووويد رووودايً 
أنووه   :أحوودمها ،فيووه قوووالن :أحوودمها ،(3)فطريقووان :أو قلنووا ال حلووك  ،إن مل حلكووهو  ،الترلوول

وذلووك يتوقووف  ،كوواحلر فيوقووف حتللووه علووم ملكووه اهلوودي إن قلنووا ال بوودل لوودم االحصووار
وعلووووم الصوووووم إن قلنووووا لوووودم االحصووووار  ،-(4)علووووم املوووو ر  أنووووه ال حلووووك -علووووم العتوووومل 

ويف  ،ااحللووومل إن جعلنووواه نسوووكً و ويكفيوووه نيوووة الترلووول  ،يتوقوووفال  أنوووه :وأظهرمهوووا ،(5)بوووداًل 
ولوي  لوه أن يتصورف  ،اجلزم رنه يكفيوه نيوة الترلول" :(6)شرل احلاوي الصغري للطاووسي

القطوع القوول  :الثوا  / والطريومل ،(7)"يف شعره حبلمل أو تقصري بغري إذن سيده ألنه ملكه
ويف القول األول إشكال مون حيوث أن العتومل إذا حصول لوي  لوه  ،(8)ورو األصح ،ثا ال

 .(٩)الترلل

 

 به، واملثبت موافمل ملا يف مناسك النووي. يفعل أنه يف ) (: إال (1)
 (.3/1433) السالك رداية(، 1/511)  النووي مناسك (2)
 (.7/55(، اجملموع )3/531(، فتح العزيز )4/251احلاوي ) (3)
 (.4/251احلاوي ) (4)
 (.3/545ن له بداًل. فتح العزيز )واألصح: أ (5)
  الوودين  عوو    القووزويين،  اللطيووف  عبوود   بوون  حبثووت عوون ترمجتووه فلووم أتوصوول إال إىل روو ا: رووو:  ووىي  (6)

  احلواوي  شورل  يف  الشافعية، من مفلفاته: التعليقوة من بغداد، يف املستنصرية الطاووسي، مدرس
أنوه فورغ مون شورل احلواوي الصوغري سونة  ال ما جا   للقزويين، مل أقف له علم اتري  وفا  إ الصغري
 ه . 775

 (.154-8/153(، األع م )1/323ترمجته يف: كشف الظنون ) 
 (.3/623الن م الوراج ) (7)
 (.3/1432) السالك رداية(، 1/511)  النووي مناسك (8)
 (.7/56اجملموع ) (٩)

 /ب[72]
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 : فروع
فيوه وجهوان   :أحودمها ،طريقوان :ففوي لوزوم القضوا  ،لو أفسد العبد ح ه اجلمواع 
 .(1)القطع به :-األصح–والثا   ،نعم :أصرهما ،كالص 
أنووه  :أصوورهما ،(2)يف الصوو  القوووالن املتقوودمان :ويف إجووزا  القضووا  يف حالووة رقووه 
 .(3)جيزسه

-وك ا إن كان إبذنه  ،وال يلزم السيد أن أيذن له إن كان إحرامه األول بغري إذنه 
إن قلنوا القضوا   :وقال آخرون ،(4)ك ا قاله مجاعة  إن مل أيذن له يف إفساده، -يف األصح

 .(5)فوجهان :وإال ، يلزم السيد االذنمل :علم التاخي
أجوزأه عنوه  :ق فشرع فيه فعتومل قبول الوقووف أو حالوة الوقووفزسه يف الر فإن قلنا جي 

وإن قضووووم بعوووود العتوووومل فهووووو كمووووا لووووو قضووووم الصوووو  بعوووود ، (6)ح وووويت االسوووو م والقضووووا 
 .(7)البلوغ

أو  -وقتووول الصووويد ،والطيووو  ،كلوووب  املخوووي -وموووا يلوووزم العبووود ارتكووواب حمظوووور  
 :ا وقلنووا حلكووهفووإن ملكووه دمًوو  ،و دونووهسوووا  أحوورم إبذنووه أ ،اال يلووزم سوويده قطعًوو  :الفوووات 

ولسيده منعوه منوه إن كوان أحورم بغوري  ،(8)ورو اجلديد، فواجبه الصوم :وإال ،لزمه إخراجه
 .(٩)إذنه وك ا إبذنه علم الصريح

 

 (.3/530(، فتح العزيز )4/248احلاوي ) (1)
 .طوبقبوسراي مترف  نسخة، ثالثال  اجلز [ أ/42] لوحة (2)
 (.1/510مناسك النووي ) (3)
 (.2/318(، مغين ا تاج )3/530فتح العزيز ) (4)
 (.7/52اجملموع ) (5)
 (.53-7/52(، اجملموع )4/24٩احلاوي ) (6)
 .(7/53اجملموع ) (7)
 (.4/253احلاوي ) (8)
 (.2/318مغين ا تاج ) (٩)
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 ،حكوم دم ا ظوورات  :والتمتوعفركم دم القران   ولو قرن أو متتع بغري إذن سيده 
ويف وجوبوه عليوه يف  ،(1) جيو  علوم سويدهلودم الأن ا :فاجلديد الصوريح  وإن كان إبذنه

 .أن هل ا بداًل  :والفرق ،ا ف النكال ،(2)قوالن :القدم
 :فوإن قلنوا ال بودل لودم االحصوار  وعلم ر ا لو أحرم إبذن السيد فُأحصر وحتلول 

ا ففوي صوريورته ضوامنً   وإن قلنوا لوه بودل ،كواملهرا   ا له علم القدم قطعًو صار السيد ضامنً 
 .(3)القوالن :القدم له يف

ولوووي  لوووه منعوووه منوووه علوووم  ،فعلوووم العبووود الصووووم :وإذا مل نوجووو  الووودم علوووم السووويد 
 .(4)الصريح
 ،(5)فعلوم القوولني :ولوو أراقوه السويد عنوه ،قوهأرا : وقلنا حلكهولو مّلكه سيده ردايً  

 .(6)اجاز قطعً  :ولو أراقه عنه بعد موته أو أطعم
 فعليه اهلدي إن اعترب ه يف الكفوار  حالوة األدا  :ولو عتمل قبل صومه ووجد ردايً  

ولووووووه إراقووووووة الوووووودم يف أصووووووح  ،فلووووووه الصوووووووم :وإن اعتوووووورب  حالووووووة الوجوووووووب  ،(7)أو األغلووووووظ
  ./(8)القولني

 :(٩)الزوجية :الرابع

 

 (.7/54(، اجملموع )3/530فتح العزيز ) (1)
 (.4٩2األصح: عدم الوجوب. اخلادم )ص (2)
 (.7/54اجملموع ) (3)
 املصدر السابمل. (4)
 (.7/54(، اجملموع )4/254احلاوي ) (5)
 (.4٩2اخلادم )ص (6)
 (.2/318ورو الصريح. مغين ا تاج ) (7)
 (.7/54اجملموع ) (8)
 (.2/706الوسي  ) (٩)

 /أ[73]
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فوإن أحرموت  ،(1)ويستر  له أن  وج ذوا ،حترم إال إبذن زوجها أالينبغي للمرأ   
وال هلووا أن  ،ولووي  لووه حتليلهووا ،فعليووه متكينهووا موون إمتامهووا :إبذنووه ح ووة االسوو م أو تطوووع

 .(3)كما مر يف العبد  ،(2)فإن حتلل مل يصح ،حتلل
 ،فيوووه قووووالن :أشوووهرمها ،فيوووه طريقوووان ؟ولوووو أرادت ح وووة االسووو م فهووول لوووه منعهوووا 

 .القطع به :والطريمل الثا  ،(4)نعم :أصرهما
مل يكون لوه  :هوا مون إنشوا  االحورامفإن قلنا لي  له منع  فلو أحرمت ذا بغري إذنه 
وجوووووزم بوووووه  ،ال :أحووووودمها ،قووووووالنفيوووووه  ؟فهووووول لوووووه حتليلهوووووا  وإن قلنوووووا لوووووه منعهوووووا ،حتليلهوووووا
أن لووه حتليوول الزوجووة األمووة  :وفيووه وجووه ،(7)لووه ذلووك  :وأصوورهما ،(6)يف املقنووع (5)ا وواملي

 .(8)دون احلر 

 

  تسووافرن   وال  اموورأ   رجوول  خيلووون   "ال  ول:يقوو   ☺  النوو   مسووع   أنووه  :¶  عبوواس  حلووديث ابوون  (1)
  وخرجوووت  وكووو ا  كووو ا  غوووزو   يف  اكتتبوووت  هللا:  رسوووول  اي  فقوووال  رجووول  فقوووام  حمووورم"،  ومعهوووا  إال  امووورأ 
 امرأتك". مع  فرج "اذر  قال: حاجة، امرأيت

أخرجوووه البخووواري يف صوووريره، كتووواب اجلهووواد والسوووري، اب مووون اكتتووو  يف جووويش فخرجوووت    
: سفر املورأ  موع  4/5٩) 3006امرأته حاجة، برقم  (، ومسلم يف صريره، كتاب: احلج، ابع

 (.2/٩78) 1341حمرم إىل حج وغريه، برقم  
 (.548(، تتمة االانة )ص4/363احلاوي ) (2)
 (.121)ص (3)
 (.1/51التاخي. مناسك النووي ) علم واحلج الفور علم حقه ألن  (4)
ووروامِّلي  الضوّ    القاسوم  بون  أمحود   بون  حممود   بون  أمحد ،  سناحل  رو: أبو (5)   أخو    الشوافعي   الفقيوه،  املو

،  و"املقنووووع"  "األوسوووو " و"اللبوووواب"  كتووواب  صوووواح   االسووووفرايين،  حامووود   أيب  الشووووي   عوووون  الفقوووه
مِّول  مجوع   ا امول  إىل  نسوبة وا املي ،  السوفر  يف  اجلموال  علوم  النواس  عليهوا   مول  الويت:  وروي،  حمو

 (.ه 415:  ت، )إليها  فنسبوا يبيعها  كان   ادهأجد  بعض إن :  وقيل
  الشوافعية  طبقوات(،  13/12٩)  النوب    أعو م  سري(،  75-1/74)  األعيان   وفيات  ترمجته يف:  

 (.4٩-4/48) الكرب 
 (.38٩املقنع )ص (6)
 (.3/1435، رداية السالك )(1/51)  النووي (، مناسك256اخل صة )ص (7)
 (.4٩7اخلادم )ص (8)
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فلووه حتليلهووا منهووا يف  :فووإذا أحرمووت ذووا بغووري إذنووه  موح ووة النوو ر كر ووة االسوو 
 .(2)"وينبغي أن تكون ح ة القضا  ك لك " :قال النووي ،(1)أصح القولني

فلو أحرمت ذا بغوري   (3)افله منعها منها قطعً  :أما لو أرادت االحرام حب ة تطوع 
فيه القووالن  :ثا وال ،(4)القطع رن له ذلك  :أصرهما ،فيه طريقان ؟إذنه فهل له حتليلها
 .يف ح ة االس م

حتللووووت   :فووووإذا أمررووووا  ال جيوووووز هلووووا أن حتلوووول إال رمووووره :وحيووووث أحبنووووا لووووه حتليلهووووا 
وحتلوومل أو تقصوور إن جعلنووا  ،وتنوووي عنووده اخلووروج موون احلووج ،فتوو بح اهلوودي ،(5)كا صوور

 وال ،(6)وقود مور حكموه ،فهوي كا صور إذا عدموه :فإن ع وزت عون اهلودي ،ااحللمل ُنسكً 
وال  صل ارتكواب شوي  مون حمظوورات االحورام بول إن فعلوت  ،ل حتللها إال ب لك  ص
 .(7)ا منها لزمتها الفديةشيئً 

ىل الترلوول حيووث أجووز ه هلووا فووإن امتنعووت جوواز لووه وطفرووا وسوواسر إوعليهووا املبووادر   
ل قووا ،(٩)وكوو ا حكووم األمووة إذا امتنعووت موون الترلوول ،(8)سووتمتاعات واالمث عليهووا دونووهاال
فيرتموول التروورم علووم  ،كاملرتوود   ررمة حوورام حلوومل هللا تعوواىل وُ ألن املوو   وفيووه نظوور" :موواماال

 

 (.3/624اج )الن م الور (1)
 (.8/332اجملموع ) (2)
 (.4/404عليها. البيان )  بواج  لي   ا  عليه تفويته  هلا جيوز  ف  عليها، واج  حقه ألن  (3)
 (.3/1435(، رداية السالك )1/51(، مناسك النووي )2/706الوسي  ) (4)
 (.3/1436(، رداية السالك )3/17٩(، الروضة )2/706الوسي  ) (5)
 (.136إذا عدم اهلدي: سيأيت يف )ص حكم ا صر (6)
 (.335-8/334اجملموع ) (7)
 (.3/1436) السالك (، رداية2/706الوسي  ) (8)
 (.8/335اجملموع ) (٩)
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 .(1)"الزوج والسيد

 : فروع
لوووووو كانوووووت األموووووة متزوجوووووة مل يكووووون هلوووووا االحووووورام إال إبذن السووووويد والوووووزوج  :الو  

 فإن اتفقوا علوم مضويها  وإن أحرمت بغري إذهنما ،فإن أذن أحدمها فلآلخر املنع ،(2)امعً 
ومونهم  ،فلوه ذلوك  :وإن أراده أحودمها ،فلهموا ذلوك  :وإن اتفقا علم حتليلهوا ،مضت :فيه

 .(4)احلر  إذا أحرمت بتطوع / يف (3)الطريقني املتقدمني :من حكم فيما إذا أراده الزوج

ولوووووووووه منعهوووووووووا مووووووووون  ،فلوووووووووي  لوووووووووه حتليلهوووووووووا :(5)لوووووووووو أحرموووووووووت يف العووووووووود  :الينـــــــــا 
قوووووال الووووودارمي  ؟ل لوووووه حتليلهووووواعووووودهتا فهووووو وانقضوووووت  (7)فوووووإن كانوووووت رجعيوووووة ،(6)اخلوووووروج

ورووووووو  ،(٩)وجوووووزم الرافعوووووي رن لوووووه ذلوووووك  ،(8)فيوووووه القووووووالن السووووووابقان :والووووورواي  وغريمهوووووا
 .تفريع منه علم األصح

هلووووووا  ومل جيووووووز اأقامووووووت علووووووم إحرامهوووووو  :ولووووووو أحرمووووووت مث طلقهووووووا فوجبووووووت العوووووود  

 

 (.4/444هناية املطل  ) (1)
 (.3/1437(، رداية السالك )1/511(، مناسك النووي )3/533فتح العزيز ) (2)
 (.12٩)ص (3)
 (.337-8/336(، اجملموع )4/87حبر امل ر  ) (4)
زوجهوووووا  لووووربا   رمحهوووووا. مع ووووم لغوووووة الفقهوووووا     وفووووا   أو  ط قهوووووا،  بعوووود   املووووورأ   متكثووووه  موووووا  :العِّوووود   (5)

(1/306.) 
 (.8/337اجملموع ) (6)
عوووووودهتا. مع ووووووم لغووووووة الفقهووووووا     متووووووض  مل  مووووووا  طلقتووووووني  أو  طلقووووووة  يطلقهووووووا  أن :  الرجعووووووي  الطووووو ق  (7)

(1/220.) 
 (.4/88حبر امل ر  ) (8)
 (.3/533فتح العزيز ) (٩)

 /ب[73]
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احلسووووون  وإن فاهتوووووا قوووووال أبوووووو ،(1)فوووووإن انقضوووووت عووووودهتا وأدركوووووت احلوووووج فووووو اك ،الترلووووول
وإن كووووان سووووب  وجوووووب العوووود  ايووووار وحنوووووه فهووووي امل" :(2)بوووون املوووورزان وإن كووووان  ،تةفوّ وُوووو

ا بغوووووري اختيارروووووا ففوووووي القضوووووا  وجهوووووان بنووووواً  علوووووم القوووووولني يف ا صووووور إذا سووووولك طريقًووووو 
تطووووووووووع مث طُّلقوووووووووت ويوافقوووووووووه قوووووووووول الووووووووورواي  إذا أحرموووووووووت ب ،(3)"أطوووووووووول ففاتوووووووووه احلوووووووووج

إذا أحرمووووووت مث وجبووووووت العوووووود  " :وقووووووال املوووووواوردي ،(4)"قوووووووالنفاعتوووووودت ففووووووي القضووووووا  
لسووووووبمل   وال تكووووووون العوووووود  مانعووووووة ،النسووووووك  لزمهووووووا املضووووووي يف :بوفووووووا  الووووووزوج أو ط قووووووه

 ،فوووووووإن منعهوووووووا احلووووووواكم مووووووون إمتوووووووام احلوووووووج بسوووووووب  العووووووود  صوووووووارت كا صووووووور ،االحووووووورام
 .(5)"وعليها دم االحصار ،فتترلل

 ،أو اختلفوووا فادعووووت االذن ،لوووو أذن هلوووا يف االحووورام مث رجوووع عووون االذن :ثاليناـلـــ 
 .(7)يف اخت ف العبد والسيد (6)وأنكره فاحلكم كما مر

ملسترمل الدين منع املودين مون اخلوروج لسوفر احلوج وغوريه إذا كوان  :املانع اخلامس

 

 (.8/338اجملموع ) (1)
ن،  بووون  أمحووود   بووون  علوووي  احلسووون،  روووو: أبوووو  (2) ووورُزاو البغووودادي، مووون أصوووراب الوجووووه يف املووو ر     املووو

االسووفرايين،    حاموود   أبووو  الشووي   أخوو    وعنووه  القطووان،  ابوون  احلسووني  أيب  عوون  الفقووه  فعي، أخوو  الشووا
امللووك، )ت:    دون   كووان   ملوون  اسووم  األصوول  يف  ورووو  احلوود،  صوواح   همعنووا  فارسووي  واملوورزان: لفووظ

 ه(. 366
(، وفيووووووووات األعيووووووووان  13/226(، اتريوووووووو  بغووووووووداد )1/117ترمجتووووووووه يف: طبقووووووووات الفقهووووووووا  )  
(3/281.) 

 (.8/338اجملموع ) (3)
 (.4/88حبر امل ر  ) (4)
 (.4/365احلاوي ) (5)
 (.123)ص (6)
 (.8/340اجملموع ) (7)
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يووه إيفووا  عل و  ،فلووي  لووه حتليلووه :فووإن أحوورم ،ليسووتويف حقووه   وحبسووها والوودين حووااًل موسوورً 
 فلووي  لووه منعووه منووه وال :ا أو كووان الوودين مووفجً  وإن كووان معسوورً  ،واملضووي يف ح ووه ،دينووه

ولووه أن يسووافر معووه ليطالبووه عنوود اليسووار أو احللووول أو يوكوول موون يسووافر  ،مطالبووة يف احلووال
 .(1)معه

أن يوكووووول موووون يقضوووووي الوووودين عنوووووه يف غيبتووووه إن كوووووان  وووول قبووووول  :واألوىل املوووودين
 .(2)عوده

 :(3)األبو  :ادسالس 

أو إذن  ، وووووووورم إال إبذهنمووووووووا أالفاملسووووووووتر  لووووووووه  :فموووووووون لووووووووه أبوووووووووان أو أحوووووووودمها 
مل يكوووون هلموووووا حتليلوووووه وال  :فووووإن أذ  لوووووه يف حووووج فووووورض أو تطوووووع فوووووأحرم ،احلووووي منهموووووا
 ،(6)حبوووووج التطووووووع وعمرتوووووه (5)وهلموووووا ولكووووول منهموووووا منعوووووه مووووون االحووووورام ،(4)امنعوووووه قطعًووووو 

 .(7)نعهأنه لي  هلما م :وفيه وجه بعيد
 

(، االقنوواع يف حوول ألفووا   3/534(، فووتح العزيووز )2/707(، الوسووي  )550تتمووة االانووة )ص  (1)
 (.1/267أيب ش اع )

 (.1/42٩(، رداية السالك )1/4٩مناسك النووي ) (2)
 (.2/707الوسي  ) (3)
 (.8/348(، اجملموع )3/533(، فتح العزيز )54٩تتمة االانة )ص (4)
،  اجلهووواد  يف  فاسوووتأذنه  ☺  النووو   إىل  رجووول  جوووا :  قوووال  ¶  عمووورو  بووون  هللا  عبووود   حلوووديث  (5)

 ".ف ارد   ففيهما: "قال، نعم:  قال" والداك؟ أحي: "فقال
  3004  بورقم،  األبووين  إبذن   اجلهواد  اب،  والسوري  اجلهواد  كتواب،  صوريره يف البخواري أخرجه  
  أحومل  وأهنموا،  الوالودين  بور:  اب،  واآلداب  والصولة  الورب:  كتواب،  صوريره  يف  ومسولم(،  4/5٩)
 (.4/1٩75) 254٩  برقم،  به

  الكفوواايت   فووروض  موون  حبقهمووا  حتنووع   كووان   فووإذا  الكفوواايت   فووروض  موون  واجلهوواد: "املتووويل  قووال  (6)
 (.550ص) االانة  تتمة". أوىل  النفل فمن

 (.3/533وصفه الرافعي الضعف. فتح العزيز ) (7)
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 ،(1)املنوووووع :ارقيصووووورح الفووووو  ؟فلوووووو أحووووورم ذموووووا فهووووول هلموووووا أو لكووووول منهموووووا ذلوووووك 
 ./ (3)واستشكله الرواي  ،(2)"لألب منعه دون األم" :وقال املاوردي

فيوووووووووأمره  ،(4)كترليووووووووول الزوجوووووووووة  :فهوووووووووو  وإذا جوووووووووز  هلموووووووووا أو ألحووووووووودمها حتليلوووووووووه 
 .(5)واحللمل كما تقدم ،وال بح ،من النية :الوالد أن يترلل  ا يترلل به ا صر

ورووول هلموووا أو ألحووودمها املنوووع مووون احلوووج والعمووور  الوووواجبتني االسووو م أو بقضوووا  أو 
-وأصوورهما  ،أنووه علووم القووولني يف منووع الووزوج الزوجووة :أحوودمها ،فيووه طريقووان ؟بنوو ر فيووه

فوإن أحورم ذموا  ،(6)ولي  عليه طاعتهموا يف تورك الفورض ،القطع املنع :-وعليه اجلمهور
 .(7)وفيه وجه ،ال ي قطع به اجلمهور ما حتليله علم امل ر فلي  هل

وللسوويد حتليوول  ،قووول األصووراب للووزوج حتليوول الزوجووة" :قووال االمووام وغووريه :فائــدة
أهنووووووم أيموووووورون ا وووووورم  :واملووووووراد ،فووووووإهنم ال  للووووووون  جموووووواز :وللوالوووووود حتليوووووول الولوووووود ،العبوووووود

 .(8)"الترلل

  

 

 (.8/34٩حتليله. اجملموع ) منهما واحد  ولكل والصريح: أن هلما (1)
 (.4/365احلاوي ) (2)
 (.4/8٩حبر امل ر  ) (3)
 (.3/143٩رداية السالك ) (4)
 (.118)ص (5)
 (.8/34٩(، اجملموع )3/534يز )(، فتح العز 2/707الوسي  ) (6)
 (.3/534كالزوجة، ور ا الوجه ضعيف. فنح العزيز )  قولني  علم أي: أنه (7)
 (.4/442هناية املطل  ) (8)

 /أ[74]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 134 

 :(1) يف حكم التحلل والفوات :فصل
 ففيه مساسل: التحللحكم أما 

فووإن    وإن كووان قبلووه ،(2)فسوويأيت :فووإن كووان بعوود الوقوووف  إذا حتلوول ا صوور :الوىل
 (4)وقود تقودم ،(3)او خاصًو ا أسووا  كوان احلصور عامًو  ،ف  قضوا  عليوه :اكان نسكه تطوعً 

وروو مبوين علوم " :قوال الورواي  ،(5)أنه جي  قضوا  التطووع واحلصور اخلواص :قول أو وجه
 ،قوووووالن :ففووووي اسووووتقرار وجوبووووه عليووووه ،ُحووووب  واحوووود يف أول وجوووووب احلووووج عليووووهإذا أنووووه 
 .(6)"ولو ُحب  أرل البلد مل يستقر الوجوب عليهم ،ال :همارأص

كر ووة االسوو م يف السوونة األوىل    ا عليووهن مسووتقرً كوو فووإن مل ي  اوإن مل يكوون تطوعًوو  
 ،ستطاعة بعد ذلك الف  حج عليه إال إذا اجتمعت يف حقه شرو  ا :من سين االمكان

 ،والقضووا  ،كر ووة االسوو م الوويت اسووتقر وجوذووا قبوول روو ه السوونة   اا مسووتقرً وإن كووان فرضًوو 
 .(7)جواز اخلروج :وإمنا أفاده احلصر ،بقي الوجوب يف ذمته كما كان :والن ر

ــة قووود شووور  عنووود إحراموووه أنوووه فوووإن كوووان  ،(8)شوووا  :يلوووزم املترلووول االحصوووار :الينانيـ
 .(10)أنه ال يسق  :األصح ،(٩)طريقان تقدما :قو  الدم عنهي سفف ،يترلل إذا ُأحصر

وكو ا حكوم موا لزموه  ،سوا  كان من احلرم أو من احلول ،وي حبها يف حمل االحصار 
 

 .القضا  وعليه، دم ويلزمه، النرر يوم الف ر طلوع ح،  بعرفة الوقوف  فوات أي:  الفوات (1)
 (.3/182) الطالبني  روضة(، 35٩ص) الناسك  صلة(، 1/80)  لشريازيل  التنبيه 

 (.144)ص (2)
 (.3/1422(، رداية السالك )1/503(، مناسك النووي )2/172األم ) (3)
 /ب[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.53لوحة ] (4)
 (.8/306ووصفه النووي الضعف. اجملموع ) (5)
 (.4/78حبر امل ر  ) (6)
(، ردايووووووووووووة السووووووووووووالك  1/503(، مناسووووووووووووك النووووووووووووووي )4/352(، احلوووووووووووواوي )2/172)األم    (7)

(3/1422.) 
 (.3/1418(، رداية السالك )1/500(، مناسك النووي )4/3٩3البيان ) (8)
 (.120)ص (٩)
 (.3/1418) السالك رداية(، 3/174) الروضة (10)
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 ،ي حبوووه حيوووث ُأحصووور :وموووا محووول معوووه مووون رووودي ،مووون دموووا  ا ظوووورات قبووول االحصوووار
 .(1)ويفرق حلومها علم فقرا  ذلك املوضع

يف  -اأيضًوو –فلووه ذحبووه يف احلوول  :دون أطووراف احلوورم البيووتا عوون ولووو كووان مصوودودً  
  ./ (3)ذحبه يف احلرم :وىلواألو  ،(2)أصح الوجهني

 .(4)مل جيزسه :ل بح يف موضع آخر منهاولو ُأحصر يف احلل وأراد 
وروو -فوإن قلنوا لوه بودل  ؟(5) أم السويأيت القوول يف أن لودم االحصوار بوداًل  :الينالينة

إن - (7)فيوه خو ف سويأيت يف البواب الثوا  ؟تخيريتتي  أو الفهو علم ال :-(6)الصريح
 .-شا  هللا تعاىل

وحلومل أو قصور  ،ونوو  الترلول عنوده ،ذبوح :ا للودمواجودً كان وعلم كل قول فإن   
ا وإن مل جنعلوه نسوكً  ،فيرصول الترلول ذو ه الث ثوة  -(8)صوحا ورو األإن جعلناه نسكً -

قووووال  ،(10)أنووووه جيوووووز أن يترلوووول مث يوووو بح :وفيووووه قووووول ،(٩)حصوووول األولووووني روووو ا املوووو ر 
 .(11)"ورو غل " :النووي
أو ال يبيعوه إال ركثور  ،أو ألن صواحبه ال يبيعوه ،إما العساره-د اهلدي جيوإن مل  

 

 (.2/316(، مغين ا تاج )3/1418(، رداية السالك )4/3٩4البيان ) (1)
 (.3/1418) السالك (، رداية3/175الروضة ) (2)
 (.3/141٩) السالك  رداية (3)
 (.2/316 ا تاج )مغين (4)
 (.154)ص (5)
 (.3/545فتح العزيز ) (6)
 (.  155والصريح: أنه علم التتي  )ص (7)
 (.8/304اجملموع ) (8)
 (.8/304(، اجملموع )3/528(، فتح العزيز )4/81حبر امل ر  ) (٩)
 (.4/81حبر امل ر  ) (10)
 (.8/304اجملموع ) (11)

 /ب[74]
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ففووي   فووإن قلنووا ال بوودل لووه  -نووة سووفرهو أو حلاجتووه يف صوورف مثنووه إىل مف  ،موون مثوون مثلووه
وإن  ،(1)ولوه الترلول يف احلوال ،نعوم :أصورهما ،قوالن :جواز الترلل قبل وجدانه وإراقته

فهول يترلول يف   وإن فقوده ،(2)يوقف حتلله عليوه إن وجوده :فإن كان يطعم  قلنا له بدل
  أو رووو تووري بينووه وبووني االطعووام فاختوواره ،لووه الصوووموإن قلنووا بد ،(3)فيووه القوووالن ؟احلووال

ومنووع التوقووف  ،وقيوول قوووالن ،فيووه وجهووان ؟فهوول يترلوول يف احلووال أم يتوقووف علووم الصوووم
ىل نيووة الترلوول إأنووه يترلوول يف احلووال فيرتوواج  :وأصوورهما ،لطووول زموون الصوووم  رنووا أوىل

 .(5)اخل ف السابمل :ىل احللمل أو التقصريإه جويف احتيا ،(4)اقطعً 
والولد إذا حتلو  رمور الوزوج والوالود  ،الزوجة :-فيما تقدم-يلترمل ا صر  :الرابعة

حتلوو    يلوو ا (6)فوو  جيوو  عليهمووا قضووا  النسووك   ر خوواصحكووم املترلوول حبصوو  :فووإن هلمووا
 .(8)ويف النسك املفروض التفصيل املتقدم ،(7)عنه يف أصح القولني

 ففيه مساسل: الفواتوأما 

 ،ونووووم ،كمووورض–فوووإذا فاتوووه الوقووووف حووو، طلوووع الف ووور يووووم النرووور بعووو ر  :الوىل
فقووووود فاتوووووه  :اكيًووووو ا كوووووان أو مأفقيًوووو  -وختلوووووف ،كتقصوووووري يف السوووووري-أو بغوووووريه  ،-وضوووو ل

ورووو  ،(11)"لووه ذلووك " :وقووال الرافعووي ،كمووا يف االحصووار   (10)وعليووه أن يترلوول ،(٩)احلووج

 

  (.8/304)  اجملموع(، 3/528) العزيز  فتح(، 1/452) العلما   حلية (1)
 (3/528فتح العزيز ) (2)
  (،1/452)  العلمووووا   مسووووألة عوووودم وجووووود اهلوووودي، واألصووووح: أنووووه يترلوووول يف احلووووال. حليووووة  يف  (3)

 (.8/305اجملموع )
 (.3/175(، الروضة )3/528فتح العزيز ) (4)
 (.11٩)ص (5)
 أي: إذا كان تطوعا. (6)
 (.8/353اجملموع ) (7)
 (.133(، )ص128)ص (8)
 (.8/286(، اجملموع )1/57االمجاع. االمجاع البن املن ر ) (٩)
 (.8/286(، اجملموع )4/236(، احلاوي )2/181األم ) (10)
 (3/535فتح العزيز ) (11)
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 .(1)واألصراب صرحوا رن لي  له ذلك  ،يفهم أن له البقا  علم إحرامه

وروو ه  ،(2)و لوومل ،ويسووعم ،أنووه يطوووف :ومب يترلوول نوو  يف املختصوور وغووريه علووم 
ومل  ،(4)و لوومل ،علووم أنووه يطوووف :والقوودم، (3)لووةوحرم ،ونوو  يف االموو   ،أعمووال العموور 
 .يتعرض للسعي

وعلوووم أن األمووور احللووومل مبوووين علوووم أنوووه  ،الطوووواف ال بووود منوووهعلوووم أن  /واتفقووووا  
 ،كفوواه  :فووإن كووان قوود سووعم بعوود طووواف القوودوم  وأمووا السووعي ،-ورووو األصووح- (5)نسووك 

 :والثووا  ،الطووواف وحووده :أحوودمها ،فيووه قوووالن :ههماأشووب ،فطريقووان :وإن مل يكوون سووعم
الطووووواف والسووووعي  :-األصووووح–والرابووووع  ،الطووووواف واحللوووومل :والثالووووث ،الطووووواف والسووووعي

 .(6)ذحبه قبل احللمل كما يفعله من مل يفته احلج :فإن كان معه ردي ،واحللمل

 

ردايوووووة السوووووالك    ألنوووووه يصوووووري حمرموووووا احلوووووج يف غوووووري أشوووووهره، والبقوووووا  علوووووم االحووووورام كابتداسوووووه.  (1)
 (.50٩-508(، اخلادم )3/1444)

 (.4/238(، احلاوي )167-8/166تتصر املز  ) (2)
يو   حرملوة  بون  هللا  عبود   بن   ىي  بن  حرملة،  هللا  عبد   وأبو  حف   رو: أبو (3)   االموام  صواح ،  الت  ِّ

  وصووونف  للروووديث،  حافظوووا  وكوووان   منوووه،  واقتباسوووا  إليوووه  اخت فوووا  أصووورابه  أكثووور  كوووان ،  الشوووافعي
يو ،  ذكوره  من  صريره  يف  فأكثر  احل اج  بن  مسلم  عنه ورو "، املختصر" و"ملبسو ا" :  والت  ِّ

 (.ه 243: ت، )أوالدرا إليها نس ، جتي :  امسها امرأ  إىل  نسبة
(،  156-1/155)  واللغووات  األمسووا   هتوو ي (،  1/٩٩)  للشووريازي  الفقهووا   طبقووات  ترمجتووه يف:  

 (.65-2/64) األعيان  وفيات
 (.3/535(، فتح العزيز )4/358طل  )هناية امل (4)
 (.8/286(، اجملموع )3/535فتح العزيز ) (5)
 (.  3/1444(، رداية السالك )8/286(، اجملموع )2/708الوسي  ) (6)

 /أ[75]
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يفووووت وإن مل  ، جيبوووا: ملفووووإن فوووات وقتهمووووا  والرموووي ،لووووو تووورك املبيوووت  ووووىن :الينانيــــة
ونفووم الغووزايل  ،(3)جيبووان :(2)وقووال االصووطخري ،(1)أهنمووا ال جيبووان :نصوووص الصووريحفامل

 .(4)اخل ف فيه

وال  تسووو  رووو ه العمووور  عووون  ،ال ينقلووو  ح وووه عمووور  :وإذا حتلوول رعموووال عمووور  
وعلووم  ،  عموور أن إحرامووه ينقلوو  :وفيووه وجووه ،(5)عموور  االسوو م علووم املوو ر  املنصوووص

 .(7()6)اا واحللمل إن جعلناه نسكً ر ا ال بد من الطواف والسعي قطعً 
 .(8)مل يتصور فواهتا :لو أحرم العمر  مفرد  :الينالينة

وروول يفعلووه يف سوونة الفوووات أم يف  ،(٩)ذبووح شووا  للفوووات  :مث موون فاتووه احلووج يلزمووه 

 

 (8/286(، اجملموع )3/535فتح العزيز ) (1)
  نظووووورا   مووووون،  الشوووووافعي  الفقيوووووه،  االصوووووطخري  يزيووووود   بووووون  أمحووووود   بووووون  احلسووووون،  سوووووعيد   أبوووووو:  روووووو  (2)

  حسوووووبة  وتووووووىل،  قوووووم  قاضوووووي  كوووووان ،  رريووووور   أيب  ابووووون  علوووووي  أيب  وأقوووووران ،  سوووووريج  ابووووون  عبووووواسال  أيب
وووووووووطوخري"،  األقضوووووووووية"  كتوووووووواب  منهوووووووووا،  مصووووووووونفات  لوووووووووه،  بغووووووووداد   إصوووووووووطخر،  إىل  نسوووووووووبة  واالِّصن
 (.ه 328: ت، )فارس  ب د من: وري

  وفيوووووات(،  23٩-2/237)  واللغوووووات  األمسوووووا   هتوووو ي (،  8/206)  بغوووووداد  اتريووووو   ترمجتووووه يف:  
   (.75-2/74) األعيان 

 (.3/182(، الروضة )4/380(، البيان )1/451حلية العلما  ) (3)
العمور ". الوسووي     أعموال  يكفيوه  بول  واملبيوت  الرمووي  عليوه  لوي   أنوه  يف  خو ف  ال الغوزايل: "والقو   (4)

(2/708.) 
 (.8/287(، اجملموع )2/708(، الوسي  )4/236احلاوي ) (5)
  (.361-4/360هناية املطل  ) (6)
 (.8/287)  اجملموع ".جدا ضعيف  شاذ ور ا: "وويالن  قال (7)
 (.4/381ألن الزمان كله وقت هلا. البيان ) (8)
  مكوووة  طريووومل  موون  النازيوووة  كوووان   إذا  حاجوووا، حوو،  خووورج  ◙  األنصوواري  أيووووب  أا  ملووا ورد أن   (٩)

  اصونع :  عمور  فقوال  لوه،  ذلوك  فو كر  النرور،  يووم  اخلطواب  بون  عمور علم قدم وإنه رواحله، أضل
= 
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ىل سنة إجي  أتخريه  :-ورو نصه-أصرهما  ،(1)وقيل وجهان ،فيه قوالن ؟سنة القضا 
 .(2)القضا 

جيو  يف سونة الفووات وإن وجو   :أحدمها ،(3)وجهان :وعلم ر ا يف وقت وجوبه
 .ك ا قالوه  ،(4)أنه جي  يف سنة القضا  :وأصرهما ،أتخريه كالقضا 

وإن   ،مل جيزسووه :فووإن كووان قبوول الترلوول  إذا أخرجووه يف سوونة الفوووات " :وقووال االمووام 
وجهوان كوودم التمتووع إذا أريومل بعوود فووراغ  :ففوي جوووازه ،القضووا  وقبول االحوورام ،كوان بعووده

أنوه جيو  يف سونة الفووات ولوه أتخوريه اىل سونة  :والوجه الثوا  ،وقبل االحرام احلجالعمر  
 .(5)"القضا 
ورووو  ،ألنووه يف قضوواسه كوواملتمتع  أنووه يلزمووه دم اثنٍ  :وفيووه قووول ،وال يلزمووه دم آخوور 

 .(6)غري  ضعيف
 :ويف لزوم الفوور يف القضوا  ،االقضا  إن كان احلج الفاست تطوعً  -اأيضً –ويلزمه  

 .(8)أنه يلزم :أصرهما ،(7)اخل ف السابمل فيما إذا أفسده
 

  مووون  استيسووور  موووا  وأرووود   فووواح ج،  قووواب ،  احلوووج  أدركوووك  فوووإذا  حللوووت،  قووود   مث   مووور،املعت  يصووونع   موووا
 .اهلدي

(،  1/383)  153أخرجوووووه مالوووووك يف املوطوووووأ، كتووووواب: احلوووووج، رووووودي مووووون فاتوووووه احلوووووج، بووووورقم    
(، قوووال  5/284)  ٩821والبيهقوووي يف السووونن الكووورب ، اب: موووا يفعووول مووون فاتوووه احلوووج، بووورقم  

 (.4/344)األلبا : "إسناده صريح". إروا  الغليل 
 (.4/382(، البيان )558تتمة االانة )ص (1)
 (.3/1448(، رداية السالك )1/4٩0مناسك النووي ) (2)
 (.1/451(، حلية العلما  )3/56٩حبر امل ر  ) (3)
 (.3/1448) رداية السالك(، 1/4٩0)  النووي مناسك (4)
 (.360-4/35٩هناية املطل  ) (5)
 (.8/287اجملموع ) (6)
 لثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي./ب[ اجلز  ا53لوحة ] (7)
 (.3/1446(، رداية السالك )8/287اجملموع ) (8)
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 .(1)وال يلزمه قضا  العمر  مع قضا  احلج 
لكنها تبقم يف ذمتوه كموا كانوت  ،مل جي  قضاؤرا :وإن كان الفاست ح ة واجبة 

 .(2)فإذا أتم ذا برأ من ذمته

 : نعافر 
فاتووت العموور  بفوووات احلووج  :لووو أحوورم احلووج والعموور  قووار  ففاتووه الوقوووف :الو  

بول إذا حتلول رفعوال   مل تفوت وال جيو  قضواؤرا اأهنو  :قول آخور /وفيها  ،(3)ر ا امل ر 
والقوووالن مبنيووان علووم أن النسووك الواحوود روول يتوووبعض " :قووال القاضووي ،العموور  حصوولت

عتمور وكوان املسوتأجر قود أد  عون نفسوه أجر مون  وج ويحكمه إذا مجع بينهما رن يست
ال يتووبعض فيقعووان  :وفيووه قوووالن أحوودمها ؟أحوود النسووكني فووأحرم األجووري ذمووا وفوورغ منهمووا

يتووبعض فيقووع أحوودمها عنووه  :والثوا  ،فعلووم روو ا تفوتوه العموور  بفوووات احلووج ،عون املسووتأجر
 .(4)"فعلم ر ا ال تفوت العمر 

ران أو يقوووع العمووول ق  اعتبارروووا يف القِّووو لعمووور  رووول يسووو ا أن" :وبنامهوووا املتوووويل علوووم 
 :وعلوووم الثووووا  ،تفووووت بفووووات احلوووج :فعلوووم األول ،وفيوووه خووو ف تقووودم ؟اعنهموووا مجيعًووو 

 .(5)"حتتس  عمرته
ودم  ،ودم للقران الفاسوت ،دم للفوات  :ويلزمه ث ثة دما  ،قضم قار ً  :وإذا قضم 

 .(6)للقران اآليت به يف القضا 
وال يسووق  عنووه الوودم الثالووث الواجوو   ،أجووزأه عوون النسووكني :فووردينوإن قضووامها م

 

 (.3/1446) السالك (، رداية3/182الروضة ) (1)
 (.3/1445(، رداية السالك )3/535فتح العزيز ) (2)
 (.8/288(، اجملموع )4/281البيان ) (3)
 (.28٩-8/288اجملموع ) (4)
 (.560تتمة االانة )ص (5)
 (.8/28٩اجملموع ) (6)

 /ب[75]
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 .(3)أنه يسق  :وفيه وجه بعيد ضعيف ،(2)وقد تقدم ،(1)القران يف القضا 
 ورم ذوا  :قوال الشوافعي :ا العمر  بعد احلوجولو أوقع يف قضاسه مفردً " :قال الرواي 

ويتوداخل دم  ،دما  الث ثوةمون الو  مل يلزمه أكثر :فإن أحرم ذا من أدىن احلل ،من امليقات 
وإن قضاه متمتعاً أجزأه إال أنه  ورم احلوج مون امليقوات فوإن أحورم بوه  ،  ودم القرانز اجملاو 

ث ثووة  :واحلاصوول أنووه يلزمووه ،(4)"موون جوووف مكووة وجوو  دم التمتووع ودخوول فيووه دم القووران
 .(5)ا أو متمتعً ا أو قار ً سوا  قضاه مفردً  ،دما 

تتبعوووووه يف األدا  يف  :ج يف الفوووووات يف حوووومل القووووارنالعموووور  احلووووو كمووووا تتبووووع   :الينـــــا 
وإن مل يكون أتوم رعموال   (6)مل تفسود عمرتوه :مث جامع ،حقه،ح، لو رمم القارن وحلمل

 .(8)تفسد اأهن :(7)وفيه وجه بعيد تقدم ،العمر 
  ألولله حكم من حتلل الترلول ا :أن من فاته احلج" :عن ابن املرزان :(٩)الينالث

فصوار كمون رموم فوإن وطوف مل يفسود إحراموه وإن  ،عنه الرمي بفوات الوقوف يسق  ألنه
 .(10)"تطي  أو لب  مل تلزمه الفدية

فووإن جعلنوواه  ،وروو ا علووم قولنووا احللوومل اسووتباحة" :قووال القاضوويان الطووربي والوورواي  
-ارمي وصورّل الود ،(11)"ىل احللومل أو الطوواف حو،  صول الترلول األولإاحتواج  :انسكً 

 

 .(4/382(، البيان )3/570(، حبر امل ر  )4/234احلاوي ) (1)
 /أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.54لوحة ] (2)
 (.8/28٩اجملموع ) جدا". ضعيف قال النووي: "ور ا (3)
 (.3/570حبر امل ر  ) (4)
 (.3/1450رداية السالك ) (5)
 (.3/570حبر امل ر  ) (6)
 .طوبقبوسراي مترف  نسخة، الثالث  اجلز [ أ/54 -/ب 53] وحةل (7)
 (.8/2٩0غري ". اجملموع ) جدا قال عنه النووي: "ضعيف (8)
 يف الصفرة السابقة قال: فرعان، ور ا لعله فرع اثلث. (٩)
 (.8/2٩0اجملموع ) (10)
 (.3/570(، حبر امل ر  )252التعليقة )ص (11)
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 .(1) ا قااله -اأيضً 
رن -  واالحصوار /الفووات  :لو ترك  الع ر يف عودم أدا  النسوك مون :(2)الرابعة

كمووووا ووجوووود طريقووووا أطووووول منهووووا أو أصووووع : فسوووولكها  صوووود عوووون الطريوووومل الوووويت سوووولكها 
 .(4)ال :أظهرمها ،فيه قوالن ؟فهل يلزمه القضا  -ففاته احلج وحتلل بعمل عمر   (3)أمر ه

ففاتوه   (5)ا زوالوهاالحرام منتظرً  صابروف فلم يترلل و قبل الوق لو ُأحصر :اخلامسة
 :ويف وجووووووب القضوووووا  ،د مووووون الترلووووول رعموووووال عمووووور بووووو ف  :احلوووووج واالحصوووووار مسوووووتمر

 .القطع بوجوب القضا  :والثا  ،(7)طرد القولني املتقدمني :أحدمها ،(6)طريقان
يترلووول  :  عليوووهفريوووث قلنوووا ال قضوووا  وإذا مل يترلووول االحصوووار حووو، فاتوووه احلوووج 

فوووإن كوووان العووو ر قووود زال   وحيوووث أوجبنوووا القضوووا  ،وعليوووه دم االحصوووار دون دم الفووووات 
قصوووووودرا والترلوووووول بعموووووول عموووووور  ودم للفوووووووات دون دم  :وأمكنووووووه وصووووووول الكعبووووووة لزمووووووه

 .(8)دم للفوات ودم ل حصار :وعليه دمان ،حتلل :اوإن كان الع ر اقيً  ،االحصار
 .(٩)ىل وطنهإفله الرجوع  :ل االحصار يزُ ن ملفإ  إذا حتلل احلاج :السادسة

ا حبيووث حكنووه جتديوود االحوورام وإدراك احلووج فووإن  فووإن كووان الوقووت واسووعً   وإن زال 
أن  :واألوىل ،بقوي وجوبوه كموا كوان :اوإن كوان واجبًو  ،ف  شي  عليه :اكان ح ه تطوعً 

 

 (.8/2٩0)  اجملموع (1)
 (.136أي: املسألة الرابعة من مساسل الفوات، وقد بدأ ب كررا يف )ص (2)
 (.117)ص (3)
 (.3/628(، الن م الوراج )2/708الوسي  ) (4)
 أي: االحصار. (5)
-4/432 قضوا  عليوه. هنايوة املطلو  )أظهرمهوا: الطريومل األول: أن فيوه قووالن، األصوح: أنوه ال  (6)

 (.3/626(، الن م الوراج )3/538(، فتح العزيز )2/708(، الوسي  )433
 يف املسألة السابقة. (7)
 (.8/2٩7اجملموع ) (8)
 (.8/2٩7اجملموع ) (٩)

 /أ[76]
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السووونة رن  فوووإن كانوووت وجبووت يف رووو ه ،ولوووه أتخريرووا ،االحووورام ذوووا يف روو ه السووونةجيوودد 
 .(1)ستطاعة فيها فق  فقد استقرت يف ذمتهوجدت اال

سووووووق  عنووووووه وجوذووووووا يف روووووو ه  :ا ال حكنووووووه إدراك احلووووووجوإن كووووووان الوقووووووت ضوووووويقً  
أن إال   فووو  :وإن مل يكووون اسوووتقر ،لزموووه فيموووا بعووودرا :فوووإن كوووان اسوووتقر قبلهوووا ،(2)السووونة

 .يستطيع بعدرا

 : فرع
فوووووووإن وثقووووووووا   ينوووووووا لكوووووووم الطريوووووووملقووووووود أمنّووووووواكم وخل  :لوووووووو قوووووووال العووووووودو والصوووووووادون

 .(3)فلهم الترلل :وإال ،مل جيز الترلل ملن مل يكن حتلل :بقوهلم وأمنوا غدررم
  جيوز الترلول مون االحورام الفاسود كموا جيووز مون االحورام الصوريح وأوىل :لسابعةا

وشووووووا   ،ويلزمووووووه بدنووووووة ل فسوووووواد ،حتلوووووول :فووووووإذا أفسوووووود ا وووووورم ح ووووووه اجلموووووواع مث ُأحصوووووور
 .(4)ل حصار
-ولووووووو زال احلصوووووور وأمكنووووووه أن  ووووووج موووووون سوووووونته لزمووووووه قضووووووا  الصوووووود يف سوووووونته  

وقوووووود موووووور أنووووووه ال حكوووووون قضووووووا  احلووووووج يف  -(5)علووووووم املوووووو ر  أن القضووووووا  علووووووم الفووووووور
 / ولووووووو مل يترلوووووول حوووووو، فاتووووووه الوقوووووووف وُصوووووود ،(6)الصووووووور سوووووونة االفسوووووواد إال يف روووووو ه 

ويلزموووووووه  ،ويلزموووووووه دم اثلوووووووث للفووووووووات وروووووووو دم شوووووووا  ،حتلووووووول يف موضوووووووعه :عووووووون البيوووووووت
 .(7)وال يسق  االحصار ،القضا  يف الصورتني

ا ف ما  ،لزمته الفدية والقضا  :ولو ُأحصر يف احلج أو العمر  فلم  لل وجامع 
وكوو ا إن مل  ،ال كفووار  إن قصوود الووتخ  :هنووار رمضووان فإنووه لووو جووامع املسووافر الصوواسم يف

 

 (.8/2٩7(، اجملموع )4/388البيان ) (1)
 صدران السابقان.امل (2)
 (.8/2٩7) (، اجملموع4/356احلاوي ) (3)
 (.3/1427(، رداية السالك )8/307(، اجملموع )4/356احلاوي ) (4)
 (.8/307(، اجملموع )4/80حبر امل ر  ) (5)
 /ب[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.53لوحة ] (6)
 (.8/55(، كفاية النبيه )8/307اجملموع ) (7)

 /ب[76]
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 .(2)كما مر  (1)يقصده يف األصح
ويف البنوووووا   ،فلوووووه الترلووووول :ف عووووون البيوووووتحلوووووج بعووووود الوقوووووو ُصووووود ا ووووورم ا :لينامنـــــةا

فعلووووووم  ،يف موضووووووعه اخلوووووو ف السووووووابمل :علووووووم مووووووا مضووووووم إن زال االحصووووووار بعوووووود ذلووووووك 
 .(3)نعم :وعلم القدم ،ال :اجلديد الصريح

فوووإن مل يفعووول موووع  ،(4)وأييت ببقيوووة أعموووال احلوووج ،اا  قصًووو فعلوووم رووو ا  ووورم إحرامًووو  
 .(5)فيه وجهان :والثا  ،القطع بوجوبه :ماأصره ،طريقان :إمكانه ففي القضا 

ىل وجوووووووب الوووووودم إوإن مل يترلوووووول حوووووو، فاتووووووه الرمووووووي واملبيووووووت فهووووووو فيمووووووا يرجووووووع  
تتلووووووووووف فيهمووووووووووا -ينبووووووووووين علووووووووووم أصوووووووووولني  ؟ومب يترلوووووووووول ،(6)ا كغووووووووووري ا صوووووووووورموووووووووو بفواهت

أن فوووووووووووات زموووووووووون الرمووووووووووي   :والثووووووووووا  ؟أن احللوووووووووومل نسووووووووووك أم ال :أحوووووووووودمها :-(7)تقوووووووووودما
، األول حلووووومل وحصووووول الترلووووول :وقلنوووووا احللووووومل نسوووووك  ،كوووووالرمي  فوووووإن قلنوووووا روووووو  كوووووالرمي

وعلوووووم التقوووووديرين  ، ضوووووي زمووووون الرموووووي وإن قلنوووووا لوووووي  بنسوووووك: حصووووول الترلووووول األول
فووووووالطواف اٍق عليووووووه فموووووو، مووووووا أمكنووووووه طوووووواف ويسووووووعم إن مل يكوووووون سووووووعم قبوووووول فيووووووتم 

 .(8)ح ه
فيوووووووووه  ؟مث إذا حتلووووووووول االحصوووووووووار الواقوووووووووع بعووووووووود الوقووووووووووف فهووووووووول يلزموووووووووه القضوووووووووا 

 

 (.8/308اجملموع ) (1)
 نية./أ[ نسخة املكتبة السليما237لوحة ] (2)
(، ردايووووووووة السوووووووووالك  8/55(، كفايووووووووة النبيووووووووه )8/301(، اجملموووووووووع )3/538فووووووووتح العزيووووووووز )  (3)

(3/1424.) 
 (.3/1424رداية السالك ) (4)
 (.8/302وامل ر : أنه جي  القضا . اجملموع ) (5)
 (.3/1425(، رداية السالك )8/302اجملموع ) (6)
 ي./أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسرا28لوحة ] (7)
 (.8/302(، اجملموع )53٩-3/538فتح العزيز ) (8)
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ومهوووووووا يف كووووووول صوووووووور  أتوووووووم وطرد- ،ال :أصووووووورهما ،فيوووووووه قووووووووالن :أحووووووودمها ،(1)طريقوووووووان
وجعوووووول روووووووفال   ،القطووووووع بووووووه :-الصووووووريح-والثوووووووا   ،-(2)فيهووووووا بعوووووود االحوووووورام بنسووووووك 

 ؟القووووووولني فيمووووووا إذا ُصوووووود عوووووون عرفووووووة دون البيووووووت فترلوووووول بعموووووور  روووووول يلزمووووووه القضووووووا 
 .(3)ال :أصرهما

 

ة السوووالك  (، ردايووو 8/302(، اجملمووووع )3/53٩واملووو ر : أنوووه ال قضوووا  عليوووه. فوووتح العزيوووز )  (1)
(3/1425.) 

 (.4/432هناية املطل  ) (2)
 (.3/1425رداية السالك ) (3)
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 الباب الثاني: يف الدماء.
، (2)حيث أطلومل  املوراد بوه: شوا  بصوفة األضورية (1)املناسك  اعلم أن الدم املتعلمل

سوا  تعلقت بتك مأمور أو ارتكاب منهي، فإن كان الواج  غريرا  كالبدنة يف اجلمواع 
، وُيسوتثىن مون النووعني: ُن  عليها، ويشوت  فيهوا موا يشوت  يف األضورية كموا يف الشوا 

يف الصوغري صوغري ، ويف املوريض كبوري ، و   الصيد، فإن الواجو  فيوه املثول  ففوي الكبوري جزا 
 .(3)مريض

 (4)جوزا  الصويد / وكل من لزمه شا  جاز أن ي بح مكان رو ا بدنوة أو بقور  إال يف
فلووي  ملوون لزمتووه شووا  أن خيوورج بدنووة وال بقوور ، وال ملوون لزمتووه بدنووة أو بقوور  أن خيوورج سووبع 

 شيا ، وال ملن لزمته بدنة أن خيرج بقر .
 .(5)قر  وسبعة من الغنم عن بدنةن له أن خيرج البوفيه وجه غري : أ

 

يف األصوووول موووون النسوووويكة ورووووي    -بفووووتح السووووني وكسووووررا–املنسووووك  : مجووووع منسووووك، و املناسووووك  (1)
 .مناسكمث مسيت أمور احلج ، النسك: العباد ، وكل حمل هلل تعاىلال بيرة، و 

(،  5/48(، النهايوووة يف غريووو  احلوووديث واألثووور البووون األثووووري )4/1612الصووورال لل وووورري )  
 (.2/603املصبال املنري للفيومي )

، رووي: الشووا  الوويت توو بح يوووم األضوورم وقووت الضوورم، روو ا أصووله، مث كثوور حوو، أنووه  األضوورية  (2)
ت كوووان مووون أايم التشوووريمل. واألضووورّية فيهوووا أربوووع لغوووات: ُأضووورّية  يقوووال: )ضوووّرم( يف أي وقووو 

وإِّضوورّية واجلمووع أضوواحي، وضوورّية واجلمووع ضوورااي، وأضوورا ع واجلمووع أضوورم، وذووا مسووي يوووم  
(، املصووووبال املنووووري  15/477(، لسووووان العوووورب البوووون منظووووور )6/2407الصوووورال )األضوووورم.  

(2/358.) 
مناسووووووك  (،  7/501اجملموووووووع )(،  360صصوووووولة الناسووووووك )(،  540-3/53٩فووووووتح العزيووووووز )  (3)

، مغووووووين ا توووووواج للشوووووووربيين  (1/226كفايووووووة األخيووووووار للرصووووووين )(،  48٩-1/488النووووووووي )
(2/312.) 

 املصادر السابقة. (4)
(، كفايوووووة النبيوووووه  4/45رواي  يف حبووووور املووووو ر  عووووون ابووووون املووووورزان. حبووووور املووووو ر  )حكووووواه الووووو   (5)

(7/344.) 

 

 /أ[77]
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وإذا ذبووح بدنووة أو بقوور  مكووان الشووا  فالواجوو  الكوول حوو، ال جيوووز لووه أكوول شووي  
 ،(2)، تقووودم نظريمهوووا يف الزكوووا (1)ا أو السوووبع حووو، جيووووز لوووه أكووول البووواقي؟ فيوووه وجهوووانمنهووو 

 .(4)أيضا، واألصح: الثا  (3)وسيأيت يف األضرية

دق بسوووبعها عووون الشوووا  الواجبوووة عليوووه وأيكووول بقووور  ونوووو  التصووو  ولوووو ذبوووح بدنوووة أو
 .(5)الباقي جاز، وله أن ي بح البدنة والبقر  عن سبع شيا  لزمته

اشوووتك مجاعوووة يف ذبوووح بدنوووة أو بقووور  وأراد بعضوووهم الووودم الواجووو  وبعضوووهم ولوووو  
ة أو األضورية وبعضوهم اللروم جوواز، وال جيووز أن يشوتك اثنووان يف شواتني سووا  أراد القربوو 

 .(6)أراد أحدمها اللرم

أن لووو لزمهمووا دمووان فاشووتكا يف شووا  ففيمووا يلووزم كوول  ويف كتوواب النوو ر موون احلوواوي
 .(7)أحدمها: شا ، والثا : نصف شا ، وصررهمنهما، وجهان، 

إذا عرف ذلك فالك م يف الباب يف فصلني: األول يف مقدار الواجو ، والثوا  يف 
 زمانه ومكانه.

 

  ،سوووووبعه واجوووووو ، والوجووووووه الثوووووا :  وز أكووووول شوووووي  منوووووهوال جيوووووو   ،الكووووول واجووووو الوجوووووه األول:    (1)
 .والباقي تطوع

(، اجملمووووووووووووووووع  3/183(، الروضوووووووووووووووة )3/540(، فوووووووووووووووتح العزيوووووووووووووووز )4/٩2حبووووووووووووووور املووووووووووووووو ر  )  
(7/501.) 

 ب[ نسخة املكتبة السليمانية./117لوحة ] (2)
 /ب[ نسخة املكتبة الوطنية.110لوحة ] (3)
(، اجملمووووووووووووووووع  3/183(، الروضوووووووووووووووة )3/540)(، فوووووووووووووووتح العزيوووووووووووووووز  4/٩2حبووووووووووووووور املووووووووووووووو ر  )  (4)

(7/501.) 
(، مناسوووووووووووك النوووووووووووووي  7/502اجملمووووووووووووع )  (،3/183(، الروضوووووووووووة )3/540فوووووووووووتح العزيوووووووووووز )  (5)

 (.344-7/343(، كفاية النبيه )1/4٩0)
 ادر السابقة.املص (6)
 (.4/375احلاوي الكبري للماوردي ) (7)
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 مقدار الواجب  الفصل األول: يف
والووودم الواجووو  إموووا أن جيووو  علوووم وجوووه التتيووو  أو التخيوووري  ومعوووىن التتيووو : أن 

ىل غووريه مووع القوودر ، ومعووىن التخيووري: أنووه يتخووري بينووه وبووني يلزمووه الوو بح وال جيوووز العوودول إ
 .(1)غريه مع القدر  عليه

مث الووووووودم أيًضوووووووا إموووووووا أن جيووووووو  علوووووووم سوووووووبيل التقووووووودير أو علوووووووم سوووووووبيل التعوووووووديل، 
جووووووه ا متقوووووواب ن، ومعووووووىن التقوووووودير: أن الشوووووورع قوووووودر البوووووودل املعوووووودول إليووووووه علووووووم و ومهوووووو 

ومعووووووووىن التقوووووووووم: أنووووووووه أموووووووور فيووووووووه  التتيوووووووو  أو التخيووووووووري، تقووووووووديرًا ال يزيوووووووود وال يوووووووونق ،
 .(2)التقوم والعدول إىل غريه حبس  القيمة

 وكل دم وج  الصفات امل كور  ال خيلو من أحد أربعة أوجه: 
 لتقدير.أحدرا: التتي  وا

 واثنيها: التتي  والتعديل.
 وري مثانية أنواع:، واثلثها: التخيري والتقدير. ورابعها: التخيري والتعديل

، وقوووووووووود موووووووووور الكوووووووووو م (4)  ورووووووووووو دم ترتيوووووووووو  وتقوووووووووودير(3)دم التمتووووووووووع أحـــــــــــد ا:

 

(، الون م الورواج  504-7/503(، اجملمووع )184-3/183(، الروضة )3/540فتح العزيز ) (1)
 (.1/226(، كفاية األخيار )3/615)

(،  7/504(، اجملمووووع )3/184(، الروضوووة )3/540فوووتح العزيوووز )(،  4/351هنايوووة املطلووو  )  (2)
 .(1/226(، كفاية األخيار )3/615الن م الوراج )

الوو ي  وورم العموور  موون ميقووات بلووده، ويوودخل مكووة ويفوورغ موون أفعووال العموور ، مث    :، رووواملتمتووع   (3)
 ، وجي  عليه دم.الستمتاعه  رظورات االحرام بينهما  مسي متمتعاو ينشف احلج من مكة، 

(، الروضوووووة  123-122(، صووووولة الناسوووووك )ص3/347العزيوووووز )(، فوووووتح  1٩7-1٩6اللبووووواب )ص
 (.1/213(، كفاية األخيار )3/46)

(،  3/277(، التهوووو ي  )2/70٩(، الوسووووي  )4/226احلوووواوي )(،  4/351هنايووووة املطلوووو  )  (4)
 (.7/505(، اجملموع )3/184(، الروضة )357(، صلة الناسك )ص3/541فتح العزيز )
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طريقووووووووووووان،  ، ويف دم الفوووووووووووووات (4)كمووووووووووووا موووووووووووور  (3()2)دم القووووووووووووران / ، ويف معنوووووووووووواه(1)فيووووووووووووه
، (5)األحكوووووووووووووام توووووووووووووع يف التتيووووووووووووو  والتقووووووووووووودير وسووووووووووووواسرأصووووووووووووورهما: أنوووووووووووووه كووووووووووووودم التم

اجلمووووووووواع يف األحكوووووووووام والثوووووووووا : فيوووووووووه قووووووووووالن أصووووووووورهما رووووووووو ا، والثوووووووووا : أنوووووووووه كووووووووودم 
 بدنة ور ا شا . (6)إال أن ذلك 

  فووووووووووو  تقووووووووووودير فيوووووووووووه (7)الصووووووووووويد، وروووووووووووو دم ختيوووووووووووري وتعوووووووووووديل : جوووووووووووزا الينـــــــــــا  
موووووووووود، وال ترتيوووووووووو ، فيتخووووووووووري يف املثلووووووووووي بووووووووووني املثوووووووووول، وطعووووووووووام بقيمتووووووووووه لكوووووووووول فقووووووووووري 

وصوووووووووم يوووووووووم عوووووووون كوووووووول موووووووود، ويتخووووووووري يف غووووووووري املثلووووووووي بووووووووني اخلصوووووووولتني األخريتووووووووني، 
لصوووووووووووويام القيمووووووووووووة، وجووووووووووووزا  شوووووووووووو ر احلوووووووووووورم وحشيشووووووووووووه  ل االطعووووووووووووام واوفيووووووووووووه تعوووووووووووودي

، وقووووووووووووود تقووووووووووووودم روايوووووووووووووة قوووووووووووووول شووووووووووووواذ: أن دم الصووووووووووووويد علوووووووووووووم (8)ك وووووووووووووزا  الصووووووووووووويد
 .(٩)التتي 

 

 سليمانية./ب[ نسخة املكتبة ال281لوحة ] (1)
أن  ووورم احلوووج والعمووور  معوووا. فتنووودرج أفعوووال العمووور  يف أعموووال احلوووج،    :صوووورته األصووولية  القوووران   (2)

(، فووووووتح العزيووووووز  1٩7، وجيوووووو  عليووووووه دم كوووووودم التمتووووووع. اللبوووووواب )صويترووووود امليقووووووات والفعوووووول
 (.1/213ية األخيار )(، كفا3/44(، الروضة )124(، صلة الناسك )ص3/344)

صووووووووووولة الناسوووووووووووك    (،3/541(، فوووووووووووتح العزيوووووووووووز )3/277  )(، التهووووووووووو ي2/70٩الوسوووووووووووي  )  (3)
   (.7/505(، اجملموع )3/184الروضة )(، 357)ص

 نسخة املكتبة السليمانية./أ[ 284لوحة ] (4)
(،  3/184(، الروضووة )35٩صوولة الناسووك )ص(،  3/541فووتح العزيووز )(،  2/70٩الوسووي  )  (5)

 (.1/474، مناسك النووي )(7/505اجملموع )
 اجلماع.أي: دم  (6)
(،  3/541(، فوتح العزيوز )3/277(، التهو ي  )2/70٩(، الوسي  )4/350هناية املطل  ) (7)

(، مناسوووووووووك النوووووووووووي  7/506(، اجملمووووووووووع )3/184(، الروضوووووووووة )362صووووووووولة الناسوووووووووك )ص
(1/480.) 

 (.1/485(، مناسك النووي )363صلة الناسك )ص (8)
 (.  62)ص (٩)
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رات مل ثوو ا شووع، فووإذا حلوو (2)، ورووو دم ختيووري وتقوودير(1)دم احللوومل والقولنووم الينالــث:
ة فصوواعدا، أو قلووم ث ثووة أظفووار فصوواعًدا ختووري بووني إراقووة دم، وإطعووام سووتة مسوواكني ث ثوو 

لكل منهم مدان، وصوم ث ثة أايم، وفيه وجه: أنوه ال يتقودر موا يصورف إىل كول  (3)آصع
 .(4)مسكني

ن امليقوات، والرموي، واملبيوت  زدلفوة الدم الواج  بتك موأمور  كواالحرام مو  الرابع:
ليلة النرر، و ىن ليايل التشريمل، والدفع من عرفة قبل الغروب، وطواف الووداع، فهو ا فيوه 

 :(5)أربعة أوجه
أحووودرا: أنووووه دم ترتيوووو  وتعووووديل  فيلزمووووه ذبوووح شووووا ، فووووإن ع ووووز قومهووووا الوووودرارم 

 .(6)دق، فإن ع ز صام عن كل مد يوماً واشت  ذا طعاماً وتص
ذكر أقوال يف أن الواج  فيها مد أو درروم أو  (7)وإذا ترك رمي حصا  فقد تقدم 

وأصورهما: أوهلوا،  ثلث شا ، فإن ع ز عنه فالطعام مث الصوم علم موا يقتضويه التعوديل،
 

،  أخوووو ت مووووا طووووال منووووه: مصوووودر قلمووووت الظفوووور، أي:  القلنووووم  (1) وووونين . فووووالقلم: قطووووع الظفوووور القلومو
 والقع مة: اسم ملا قطع منه.

 (.2/515(، املصبال املنري )5/2014(، الصرال )5/174العني للفراريدي ) 
(،  3/541(، فوتح العزيوز )3/277(، التهو ي  )2/70٩(، الوسي  )4/351اية املطل  )هن (2)

(، مناسوووووووووك النوووووووووووي  7/506(، اجملمووووووووووع )3/184(، الروضوووووووووة )35٩صووووووووولة الناسوووووووووك )ص
(1/477.) 

وقوود  ني: "يقوودر بووه احل ووم، واختُلووف يف مقووداره، قووال ابوون عثيموو   ، والصوواع: مكيووالمجووع صوواع  (3)
 ".من الرب الرزين احررته فبلج كيلوين وأربعني جرامً 

 (.37(، املكاييل واملوازين الشرعية )ص6/176الشرل املمتع )            
(، كفايوووووووة األخيوووووووار  3/184(، الروضوووووووة )3/541(، فوووووووتح العزيوووووووز )3/564حبووووووور املووووووو ر  )  (4)

(1/227.) 
(، كفايووووووووووة األخيووووووووووار  3/612روووووووووواج )(، الوووووووووون م الو 7/507(، اجملموووووووووووع )3/185الروضووووووووووة )  (5)

(1/226.) 
 (.1/473(، مناسك النووي )358صلة الناسك )ص (6)
 ي./أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسرا36لوحة ] (7)
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 . (1)يف طاسفة واختار ر ا الوجه االمام
وكثووووووريون أنووووووه كوووووودم التمتووووووع يف التتيوووووو   والثووووووا : األصووووووح، وبووووووه قطووووووع العراقيووووووون

   فإن ع ز عن الدم صام ث ثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع.(2)والتقدير
والثالوووث: أنوووه دم ترتيووو  وإن ع وووز لزموووه صووووم ث ثوووة أايم، والرابوووع: أنوووه دم ختيوووري 

 .(3)وتعديل ك زا  الصيد، ور ان الوجهان ضعيفان
ــامس  االسوووووتمتاعات  كالتطيووووو  ولوووووب  املخوووووي  وسوووووت الووووورأس واألذنوووووني: دم اخلـــ

: أنووووه دم ختيووووري وتقوووودير  (4)اع واالسووووتمنا ، وفيووووه أربعووووة أوجووووه، أصوووورهات اجلموووو ومقوووودما
، وبوه (5)والثالث: أنوه دم ترتيو  وتعوديل / كاحللمل، والثا : أنه دم ختيري وتعديل كالصيد

 .(7)لتمتع، والرابع: أنه دم ترتي  وتقدير كا(6)جزم البغوي
  (8)م ترتيوو  وتعوووديليف عاموووة كتبووه علووم أنووه د اجلموواع، نوو  الشووافعي الســـادس:

فيلزموووه بدنوووة، فوووإن ع وووز عنهوووا فبقووور ، فوووإن ع وووز فسوووبع مووون الغووونم، وكووول ذلوووك بشوووراس  
األضرية، فإن ع ز قّوم البدنة بدرارم، والدرارم بطعام بسعر مكة حني الوقوف، وقوال 

 

 (.2/710(، الوسي  )4/353هناية املطل  ) (1)
(،  3/542فووووتح العزيووووز )(،  4/3٩8(، البيووووان )4/352(، هنايووووة املطلوووو  )4/227احلوووواوي )  (2)

، مناسوووووووووك النوووووووووووي  (7/507اجملمووووووووووع )(،  3/185(، الروضوووووووووة )35٩الناسوووووووووك )ص  صووووووووولة
(1/473.) 

(، اجملمووع  3/185روضوة )(، ال3/542وصف النووي رو ين الووجهني الشو وذ. فوتح العزيوز ) (3)
(7/510.) 

(، صووولة الناسوووك  3/543(، فوووتح العزيوووز )3٩٩-4/3٩8(، البيوووان )4/352هنايوووة املطلووو  )  (4)
 (.511-7/510(، اجملموع )3/185(، الروضة )360)ص

 (.7/511(، اجملموع )3/185(، الروضة )3/543فتح العزيز ) (،2/710الوسي  ) (5)
 (.3/543فتح العزيز ) (6)
 (.7/511(، اجملموع )3/185(، الروضة )3/543(، فتح العزيز )1/274وجيز )ال (7)
،  (4/224)(، احلووووووووووووووووواوي  8/166(، تتصوووووووووووووووور املووووووووووووووووز  )240-2/23٩األم للشووووووووووووووووافعي )  (8)

 (.1/477(، مناسك النووي )360صلة الناسك )ص

 /أ[78]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 152 

، فووإن قوودر علووم (2)وفيووه وجووه: أنووه بسووعر موضووع الوقوواع ،(1)املوواوردي: بسووعر مكووة أو مووىن
 .م وإال صام عن كل مد يوًمااالطعام أطع

 ولألصراب طرق:
، والثووا  وروو قووول ابوون سووريج: أن فيوه قووولني، أصوورهما: مووا (3)أحودرا: اجلووزم ذوو ا

  فيتخووري بووني روو ه اخلصووال اخلموو  فأيهووا فعلووه أجووزأه مووع (4)تقوودم، والثووا : أنووه دم ختيووري
 القدر  علم الباقي.

كموا  ه دم ترتيو  وتعوديلما: أنو ، أصوره(5)أن فيوه قوولني والثالث: عن أيب إسراق
تقدم، والثا : أنه دم ختيري وتعديل، فيتخري بني الث ثة األوىل البدنة والبقور  والشوياه، وال 
جيووزئ االطعوووام والصوويام موووع القوودر  علوووم أحووودرا، فووإن ع وووز عوون الث ثوووة قوووم أيهوووا شوووا  

 صدق بقيمته طعاًما فإن ع ز عنه صام عن كل مد يوًما.وت
ن ع وووز فبقوور  فووإن ع وووز فسووبع شووياه، فوووإن ع ووز قووووم جيووو  بدنووة، فووإالرابووع: أنووه 

البدنوووة، وقووووم الطعوووام الووودرارم، وصوووام عووون كووول مووود يومووواً فوووإن ع وووز عنوووه أوطنعوووم  فيقووودم 
بعضوهم قووال آخور مون ، وخورّج (7)، كموا يف كفواريت القتول والظِّّهوار(6)الصيام علم االطعوام

 

 (.4/225احلاوي ) (1)
 (.1/22٩(، كفاية األخيار )7/275كفاية النبيه )  (2)
(، الروضووووووووووووووة  544-3/543(، فووووووووووووووتح العزيووووووووووووووز )4/400(، البيووووووووووووووان )2/710الوسووووووووووووووي  )  (3)

 (.7/401(، اجملموع )3/185)
(، اجملموووووووووووووووع  3/186الروضووووووووووووووة )(،  3/544فووووووووووووووتح العزيوووووووووووووز )(،  3/562حبووووووووووووور املوووووووووووووو ر  )  (4)

(7/401.) 
حليووووووووووووووة العلمووووووووووووووا  للقفووووووووووووووال الشاشووووووووووووووي  (،  1/3٩3املهوووووووووووووو ب أليب إسووووووووووووووراق الشووووووووووووووريازي )  (5)

 (.7/401اجملموع ) (،4/400البيان )(، 1/430)
 (.  7/401(، اجملموع )3/185الروضة ) (6)
امرأته ظهارا، وروو مشوتمل مون الظَّهور  ألهنوم كوانوا يقولوون  لغة: مصدر ظارر الرجل من   الظِّّهار (7)

ألن الظهور مون  أن يطلقوهنن: أنت علي كظهر أمي، وخو  الظهور بو لك    لزوجاهتم إذا أرادوا
 .الدابة موضع الركوب واملرأ  مركوبة وقت الغشيان 

= 
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بوووني اخلصوووال الوووث ا اأُلول فقووو   يف مسوووألة االحصوووار: أنوووه دم ترتيووو   (1)قوووول سووويأيت
 و  بدنووة، فوإن ع ووز فبقور ، فووإن ع وز فسووبع شوياه، فووإن ع وز اسووتقرت يف ذمتووه إىل في

 .(2)أن جيد
وآخووورون األقووووال علوووم أن اجلمووواع اسوووتمتاع أو اسوووته ك، إن جعلنووواه  وبوووىن القفوووال

بنا  علم  ، ور ا منهم(3)فهو: دم ختيري، وإن جعلناه استمتاعا فهو: دم ترتي استه ًكا  
 .(4)ن فدية الطي  واللباس فدية ترتي ، وقد مر اخل ف فيهأ

، وحيووث قلنووا االطعووام فهووول (5)وحيووث قلنووا الصوويام فانكسووور موود صووام عنووه يومووواً 
وجيوز أن يعطم أقول منوه وأكثور، ، (6)يتعني لكل مسكني مد؟ فيه وجهان، أصرهما: ال
إن أمكوون،  /  ث ثووة مون مسوواكني احلورمفعلوم رو ا قووال الور واي : "أقوول موا جيووزي صورفه إىل

، وروول يضووومن الثلووث أو أقوول موووا (7)فووإن صوورفه إىل اثنووني موووع القوودر  علووم اثلوووث ضوومن"
در  ود   ، والثا : أنه يتق(8)فيمن دفع مال صنف من الزكا  إىل اثنني جيزي؟ فيه الوجهان

 تس  له شي  كالكفار ، فإن أعطم الفقري أكثر مل  تس  الزايد ، وإن أعطاه أقل مل 

 

رومِّه.   اصط حا: تشبيه الزوج زوجته يف احلُرمة  ورن
أسووووووىن املطالوووووو   (.2/387(، املصووووووبال املنووووووري )1/218شووووووافعي )الزاروووووور يف غريوووووو  ألفووووووا  ال  
 (.4/15وعمري  ) (، حاشيتا قليويب3/357)

 (.154)ص (1)
 (.402-7/401( اجملموع )3/185(، الروضة )4/354احلاوي ) (2)
 .(545-3/544)  فتح العزيز(، 3/562(، حبر امل ر  )4/346هناية املطل  ) (3)
 (.151)ص (4)
(، اجملموووع  3/564(، حبوور املوو ر  )4/225ألن اليوووم ال يتووبعض. احلوواوي الكبووري للموواوردي )  (5)

 (.3/611(، الن م الوراج )7/402)
(، حتفووووووووة ا توووووووواج  7/275(، كفايووووووووة النبيووووووووه )7/402(، اجملموووووووووع )3/564حبوووووووور املوووووووو ر  )  (6)

(4/1٩6.) 
 (.3/564ر  )حبر امل   (7)
 .(7/402يه االسم". اجملموع )قال النووي: "وأصرهما: ما يقع عل (8)

 /ب[78]
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 .(1)منه إال أن يكمل له املد
دم اجلماع الثا ، واجلماع بوني الترللوني علوم املو ر  يف وجوبوه رول روو  السابع:

تقوودمت  ، فووإن قلنووا: إنووه بدنووة فقوود(2)بدنووة كاجلموواع األول، أو شووا ؟ فيووه خوو ف تقوودم
وروووووو  صوووووفتها، وإن قلنوووووا: إنوووووه شوووووا  فهوووووو كالشوووووا  يف الُقبلوووووة وسووووواسر مقووووودمات اجلمووووواع 

 .(3)األصح
جتزئ يف األضرية، فإن تع ر لعودم وجوداهنا  (4)شا  : دم الترلل االحصارالينامن

بوووثمن مثلهوووا، أو لعووودم مثنهوووا، أو للراجوووة إىل صووورفه يف نفقوووة وحنوروووا فهووول لوووه بووودل؟ فيوووه 
كغووريه، وعلوم رو ا فموا بدلوه؟ فيوه ث ثووة   (5)وجهوان، أصورهما: نعوم يل:قووالن، وقوال الغوزا

أن بدله الصوم، وأصرها: أنه االطعام، والثالث: أن كوً  مون االطعوام  درا:، أح(6)أقوال
 والصوم مدخ  فيها كفدية احللمل.

 :التفريع
، أحووودرا: أنوووه صووووم (7)إن قلنوووا: بدلوووه الصووووم  فموووا ذاك الصووووم؟ فيوووه ث ثوووة أقووووال 

ث ثووة  لتمتووع عشوور  أايم، ث ثووة أايم يف احلووج وسووبعة إذا رجووع، والثووا : صوووم فديووة احللووملا

 

 (.7/276(، كفاية النبيه )7/402، اجملموع )(3/564حبر امل ر  )(، 4/225احلاوي ) (1)
 ، نسخة مترف طوبقبوسراي.اجلز  الثالث/أ[، 57لوحة ] (2)
 (.7/408(، اجملموع )3/481(، فتح العزيز )2/710(، الوسي  )4/228احلاوي ) (3)
(،  3/445(، فوووتح العزيوووز )2/710(، الوسووي  )4/434هنايوووة املطلووو  )  (،4/354احلوواوي )  (4)

 (.  7/515(، اجملموع )3/186الروضة )
(، فوووووووتح العزيوووووووز  2/711(، الوسوووووووي  )4/435هنايوووووووة املطلووووووو  )  (،355-4/354احلووووووواوي )  (5)

 (.8/2٩٩(، اجملموع )3/186(، الروضة )3/445)
  ملصادر السابقة.ا  (6)
 (.8/2٩٩(، اجملموع )3/186(، الروضة )3/546(، فتح العزيز )4/355احلاوي ) (7)
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، وإمنوا يودخل الطعوام علوم رو ا القوول (1)أايم، والثالث: ما يقتضيه التعديل لكول مود يووم
 ليعرف به قدر الصوم فإن انكسر مد صام بدله يوما.

، أحووووووودمها: أنوووووووه مقووووووودر كفديوووووووة احللووووووومل، (2)وإن قلنوووووووا: بدلوووووووه االطعوووووووام فوجهوووووووان
 ف ورووووووووو إطعووووووووام ث ثووووووووة آصووووووووع سووووووووتة مسوووووووواكني، ويف جووووووووواز املفاضوووووووولة بيوووووووونهم اخلوووووووو 

: أنووووووه يطعووووووم مووووووا يقتضوووووويه التعووووووديل، -ورووووووو األصووووووح يف املسووووووألة-، والثووووووا  (3)املتقوووووودم
فيقوووووم الشووووا  الوووودرارم وخيوووورج بقيمتهووووا طعاًمووووا، فووووإن ع ووووز صووووام عوووون كوووول موووود يوًمووووا، 

، أحوووودمها: (4)ا موووودخ  فيهووووا فهوووول بينهمووووا ترتيوووو ؟ فيووووه وجهووووانوإن قلنووووا: لكوووول منهموووو 
ث ثووووووووة أايم وإطعووووووووام ث ثووووووووة آصووووووووع،  ال  كفديووووووووة احللوووووووومل، فيتخووووووووري بووووووووني الوووووووودم وصوووووووووم

تتيووووو  بوووووني اهلووووودي وبدلوووووه، فوووووإذا ع وووووز عدلوووووه القيموووووة واشوووووت  وأصووووورهما: نعوووووم  كال
 ذا طعاماً وأخرجه.

  

 

ألنووه أقوورب إىل     والثالووث: صوووم التعووديل عوون كوول موود يوموواً ورووو الصووريح، قووال ابوون الرفعووة: "  (1)
  "، وقوالاهلدي  ور ا ما ن  عليوه يف تتصور احلوج، واختواره املوز   كموا قوال القاضوي احلسوني

رن يعووورف موووا يتووووأتم    ،منهوووا، وصووورح الفوووارقي آخررووووا  يصووورح الشووويخان شوووويئاالشوووربيين: "مل  
-2/316(، مغوووين ا تووواج )8/40". كفايوووة النبيوووه )فيصووووم عووون كووول مووود يوموووا  ،بقيمتوووه طعاموووا

317.) 
 (.8/2٩٩(، اجملموع )3/186(، الروضة )3/546(، فتح العزيز )4/355احلاوي ) (2)
 (.153)ص (3)
 (.8/300، اجملموع )(3/546فتح العزيز ) (4)
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 ء النسك وزمانهاالفصل الثاني: يف بيان مكان إراقة دما
إموووا الرتكووواب حمظوووور، أو جووورب  كووودم  /أموووا الزموووان  فالووودما  الواجبوووة يف االحووورام: 

زموووان بووول جيووووز يف يووووم النرووور قوووران، أو تووورك موووأمور  ال ختوووت  بزموووان وجيووووز بالتمتوووع وال
وغووريه، وإمنووا خيووت  رايم النروور والتشووريمل: الضوورااي وجووزا  الصوويد، فمووا سووو  دم القووران 

 .(1)سك ال ي رو فيهيراق يف الن
وأموووووووووووووا دم الفوووووووووووووووات، في ووووووووووووووز أتخووووووووووووووريه إىل سووووووووووووونة القضووووووووووووووا ، ويف جوووووووووووووووازه يف 

  وجيوووووووووو  أتخوووووووووووريه (2): وجهوووووووووووان، أصوووووووووورهما: املنووووووووووعسوووووووووونة الفوووووووووووات قوووووووووووالن، وقيوووووووووول
إىل سووووووووووونة القضوووووووووووا ، فعلوووووووووووم األول وقوووووووووووت وجوبوووووووووووه سووووووووووونة الفووووووووووووات، وعلوووووووووووم الثوووووووووووا  

التكفووووووووووووري ، تقوووووووووووودما يف (3)روووووووووووول رووووووووووووو سوووووووووووونة الفوووووووووووووات أو القضووووووووووووا ؟ فيووووووووووووه وجهووووووووووووان
 .(4)الدم

 مل يقوووووودم (5)أمووووووا إذا كفوووووور الصوووووووم فووووووإن قلنووووووا: الكفووووووار  جتوووووو  التَّروووووور م القضووووووا 
بعة إذا رجوووووووووع، وإن قلنوووووووووا: جتووووووووو  ثوووووووووة علوووووووووم القضوووووووووا  ويصووووووووووم السووووووووو صووووووووووم األايم الث 

 . (6)الفوات  ففي جواز صوم األايم الث ثة يف ح ة الفوات وجهان

 

، صوولة الناسووك  (3/547فووتح العزيووز )(،  2/712(، الوسووي  )356-4/355هنايووة املطلوو  )  (1)
 (.1/4٩0(، مناسك النووي )7/4٩٩(، اجملموع )3/186(، الروضة )26٩-268)ص

،  (7/4٩٩اجملمووع )(،  187-3/186الروضوة )(،  3/547(، فتح العزيوز )2/712الوسي  ) (2)
 (.1/4٩0) مناسك النووي

(، فووتح  4/35٩والنووووي أن وقوت الوجوووب: إذا أحوورم القضوا . هنايووة املطلوو  )  ورجوح الرافعووي  (3)
 (.7/4٩٩اجملموع )(، 3/187(، الروضة )3/547العزيز )

 (.  138)ص (4)
  ة القضا .أي: الدخول يف االحرام يف ح (5)
وووه، وروووو الووو ي قطوووع بوووه الصووويدال قوووال اجلوووويين: "  (6) هنايوووة    ."إثبوووات الصووووم يف القضوووا   :واألوونجو

 (.7/4٩٩اجملموع ) (،3/187الروضة ) (،3/548(، فتح العزيز )4/360)املطل  

 /أ[7٩]



 حملققالنص ا

     _______ _______ 157 

م ضوووووران، أحووووودمها: موووووا وجووووو  علوووووم وأموووووا املكوووووان، فالووووودما  الواجبوووووة علوووووم ا ووووور 
 ا صر. (1)املورصور االحصار أو بفعل حمظور، والثا : ما جي  علم ]غري[

حكمووووووه يف فصوووووول: االحصووووووار، وأمووووووا الثووووووا : ففيووووووه  (2)د تقوووووودمول  فقوووووو أمووووووا األ 
ث ثووووووة أقوووووووال ووجهووووووان آخووووووران، وقيوووووول مخسووووووة أوجووووووه، فأمووووووا األقوووووووال، فأصوووووورها: أنووووووه 

عه يف حوووووومل احلوووووواج مووووووىن، ويف حوووووومل املعتموووووور املوووووورو ، ، وأفضوووووول مواضوووووو (3)خيووووووت  احلوووووورم
 .(4)وك ا حكم ما يسوقانه من اهلدي، وقد مر

ه وفرقوه علوم فقراسوه أجوزأه موا مل يتغوري خارجوه ونقول اللروم إليو  والثا : ال، ولو ذحبه
 اللرم.

والثالث: وروو القودم، أن موا وجود سوببه يف احلول جيووز ذحبوه وتفرقتوه يف احلول وكو ا 
 .(5)ا وجد سببه يف احلرم خيت  احلرماالحصار، وم

 وأموووا الوجهوووان فأحووودمها: أن موووا لوووزم بسوووب  مبوووال ال خيوووت  ذحبوووه وال تفرقوووة حلموووه
قته وتفرقتوه حلموه احلرم  كدم القران والتمتع واحللمل لألدا ، وما لزم بسب  حمرم خيت  إرا
حيث حلمل: جواز، احلرم وررله. والثا : أنه إن حلمل قبل وصوله إىل احلرم وذبح وفرق 

 

ر  كو لك  ألنوه ذكو لعلوه  و   اجملمووع،ما بني املعقوفتني ساق  من ) (، واملثبوت روو املوافومل ملوا يف   (1)
 يف القسم األول: ما جي  علم ا صر، فيكون الثا : ما جي  علم غري ا صر.

حكمه: أنه ي بح الشا  الواجبوة بسوب  االحصوار يف مكوان االحصوار سووا  كوان مون احلورم أو   (2)
 (.134من احلل. )ص

صوولة الناسووك  (،  54٩-3/548تح العزيووز )فوو (،  2/712الوسووي  )(،  4/354هنايووة املطلوو  )  (3)
(،  1/4٩0، مناسوووووك النوووووووي )(7/500اجملمووووووع )(،  3/187(، الروضوووووة )271-270)ص

 (.454-1/453رداية السالك )
 نسخة مترف طوبقبوسراي. ،اجلز  الثالث/ب[، 27لوحة ] (4)
 (.7/500اجملموع )(، 3/187الروضة )، (3/548فتح العزيز )(، 3/565حبر امل ر  ) (5)
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 .(1)وضعفت األربعة األخري 
وحيووووووووث منعنووووووووا الوووووووو بح يف غووووووووري احلوووووووورم إمووووووووا مطلقوووووووواً علووووووووم املوووووووو ر  أو علوووووووووم 

ه يل املتقووووووودم يف األدا   فيخوووووووت  تفرقوووووووة اللروووووووم  سووووووواكني احلووووووورم، فيسوووووووتوي فيووووووو التفصووووووو 
املسووووووتوطنون والغوووووورا  الووووووواردون، وجيوووووووز إفووووووراد كوووووول واحوووووود موووووون الصوووووونفني / ذووووووا نوووووو  

 .(2)عليه، لكن صرفها إىل املستوطنني أوىل
وأقووووول موووووا جيوووووزي التفرقوووووة إىل ث ثوووووة مووووون مسووووواكني احلووووورم إن قووووودر، فوووووإن دفوووووع إىل 

، وأقوووووول مووووووا جيووووووزي فيووووووه وجهووووووان (3)ر  علووووووم الثالووووووث: ضوووووومن الثالووووووثاثنووووووني مووووووع القوووووود
، قوووووال القاضوووووي: "ولوووووو مل يوجووووود يف احلووووورم مسووووواكني مل جيوووووز الووووو بح يف موضوووووع (4)تقووووودما

 .(5)وز  نقل الزكا  أم ال"آخر، سوا  ج
ولووووو ذبووووح يف احلوووورم فسوووورق منووووه قبوووول التفرقووووة مل جيزسووووه ويلزمووووه التفرقووووة، ولووووه شوووورا  

 .(7)يه وجه بعيد: أنه يكفيه التصدق القيمةوف، (6)اللرم والتصدق به
ولووووووووو وجوووووووو  االطعووووووووام بوووووووودالً عوووووووون الوووووووو بح وجوووووووو  صوووووووورفه إىل مسوووووووواكني احلوووووووورم 

إذا كوووووووان الواجووووووو  الصووووووووم فلوووووووه أن يصووووووووم يسوووووووتوي فيوووووووه القووووووواطنون والوووووووواردون، فإموووووووا 

 

(،  3/187(، الروضوووة )3/54٩(، فووتح العزيوووز )2/712، الوسوووي  )(4/355هنايووة املطلووو  )  (1)
 (.7/500اجملموع )

كووة  ألهنووم جيمعووون احلضووور واملقووام لكووان كأنووه أسوور  إىل  قووال الشووافعي: "ولووو آثوور بووه أروول م  (2)
  (، الروضوة363(، صولة الناسوك )ص4/22٩(، احلواوي )2/202القل ، وهللا أعلوم". األم )

 (.4٩1-1/4٩0(، مناسك النووي )7/4٩٩(، اجملموع )3/187)
 (.3/188(، الروضة )3/564حبر امل ر  )(، 4/22٩احلاوي الكبري ) (3)
 (.153)ص (4)
 (.15٩فتاو  القاضي حسني )ص (5)
 (.7/338ه )(، كفاية النبي7/501(، اجملموع )3/188(، الروضة )3/54٩فتح العزيز ) (6)
 املصادر السابقة. (7)

 /ب[7٩]
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، قوووووووووال املووووووووواوردي: "وروووووووووو يف احلووووووووورم أوىل  لشووووووووورف املكوووووووووان وقووووووووورب (1)حيوووووووووث شوووووووووا 
 .(2)الزمان"

  

 

(، فووووتح العزيووووز  8/166". تتصوووور املووووز  )احلوووورم يف الصوووووم  ألنووووه ال منفعووووة ألروووولقووووال املووووز : "  (1)
 (.1/4٩2(، مناسك النووي )7/500(، اجملموع )3/188(، الروضة )3/54٩)

 (.4/232احلاوي ) (2)
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 أليام املعلومات واملعدودات:اب ببيان اخامتة للكت
واألايم املعلوموووووووووووووووات عنووووووووووووووود الشوووووووووووووووافعي: العشووووووووووووووور األول مووووووووووووووون ذي احل وووووووووووووووة،  

 ت أفضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ، واملعلومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا(2()1)واملعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودودات: أايم التشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووريمل
 .(3)من املعدودات 

يف اهلووووودي  كموووووا  أحـــــدمها:جنوووووز كتووووواب احلوووووج حبمووووود هللا، و تموووووه بووووو كر فصووووولني 
ايل قوووووووود ذكوووووووور طرفًووووووووا منووووووووه يف كتوووووووواب ن الغووووووووز وإن كووووووووا (4)فعوووووووول الشووووووووافعي واألصووووووووراب 

ــر:وبقوووووووي كثوووووووري مووووووون مسووووووواسله مل يووووووو كره،  (6)ويف كتووووووواب النووووووو ر (5)الضووووووورااي يف  واآلخـــــ
 آداب السفر، وقد ذكره رنا مجاعة من األصراب.

 

األضوواحي كانووت  : رووي ث ثووة أايم بعوود يوووم النروور، قيوول: مُسيووت بوو لك ألن حلوووم  أايم التشووريمل  (1)
 )ُتشّرق( فيها، أي: تُقّدد يف الشم   لت ف.

 (.1/310(، املصبال املنري )11/176(، لسان العرب )1/83الزارر ) 
،  (8/170)تتصوور املووز   .  أروول العلووم أن األايم املعوودودات رووي: أايم التشووريمل  خوو ف بوونيال    (2)

-3/54٩فوووتح العزيوووز )  (،4/430(، البيوووان )2/712الوسوووي  )  (،4/366احلووواوي الكبوووري )
 (.8/381(، اجملموع )550

 (.3/560الن م الوراج ) (3)
(، املهوووووو ب  4/36٩(، احلوووووواوي )171-8/170(، تتصوووووور املووووووز  )2/237األم للشووووووافعي )  (4)

 (.8/356اجملموع ) (،3/550(، فتح العزيز )1/455(، حلية العلما  )1/42٩)
 (.7/12٩الوسي  ) (5)
 (.7/257الوسي  ) (6)
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 ( 2)من األنعام احلرمإىل  (1)األول: فيما يهدي الفصل
االبول  (3)عوامويستر  ملن قصد مكوة حلوج أو عمور  أن يهودي إليهوا شويئاً مون األن

 والبقر والغنم، وينرره رناك، ويفرقه علم مساكني احلرم.
ُهودو  حسوونا مسينًوا كووامً ، وأن يكوون معووه مون بلووده،  (4)و]يسوتر [ 

أن يكووون امل
فإن مل يفعل فيشتيه يف الطريمل، فإن مل يفعل فمون مكوة، فوإن مل يفعول فمون عرفوة، فوإن مل 

 .(5)يفعل واشتاه  ىن جاز، وحصل أصل اهلدي
 .(7()6)وال جي  االردا  إال الن ر 

 

يوووة، واهلوودي     -التخفيووف  -  اهلووديُ   (1) لغووة بووين متوويم،    -التثقيوول  –لغووة أروول احل وواز، واحووده: ردن
 عم لتُنرر.واحده: رديَّة ومعنامها واحد ورو: ما يُهد  إىل البيت احلرام تقرا من الن

 (.2/636(، واملصبال املنري )15/35٩(، لسان العرب )127-1/126الزارر ) 
، وواحود األنعوام: الونعم، وقيول:  تو كَّر وتفنَّوثالغونم،  و ، وروي: االبول والبقور  املال الراعيوة:  األنعام (2)

وإن انفوردت البقور والغونم مل تسوم    ،االبول فهوي نعوم  تطلمل األنعام علم ر ه الث ثة فوإذا انفوردت
 (.2/613)(، املصبال املنري 12/585(، لسان العرب )5/2043الصرال ) نعما.

فوووووووووتح العزيوووووووووز  (،  4/٩٩حبووووووووور املووووووووو ر  )(،  1/455حليوووووووووة العلموووووووووا  )(،  1/42٩املهووووووووو ب )  (3)
 (.1/434، رداية السالك )(8/356اجملموع )(، 3/18٩الروضة )(، 3/550)

 .) (: جي (، ويظهر يف 8/357ك ا يف اجملموع )ر (4)
ردايوة السوالك    (،8/357اجملمووع )(،  266-265(، صلة الناسك )ص4/٩٩حبر امل ر  ) (5)

 (.2/540(، حاشية اجلمل )1/532(، أسىن املطال  )1/437)
 .ر، وأونُ ر ِّ أونلغة: االجياب، ورو مصدر ن رُت ك ا  الن ر (6)

 صل الشرع.اصط حا: التزام قربة غري الزمة ر 
(، الون م الوروواج  8/284كفايوة النبيووه )  ،(1/172(، حتريوور ألفوا  التنبيووه )2/826الصورال )  
(10/٩5.) 

فورد إال النو ر  ألن اهلودي جيو  التمتوع   (7)
ُ
لعل املقصود: ال جي  علم املعتمور وال علوم احلواج امل

صوووولة الناسوووووك  (،  3/550(، فوووووتح العزيووووز )4/36٩احلوووواوي )  غوووووري نوووو ر.  والقِّووووران، ولووووو موووون  
 (.2/313(، مغين ا تاج )8/357(، اجملموع )3/18٩(، الروضة )265)ص
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ن رًا  فإن كوان بدنوة أو بقور  اسوتر  لوه أن ُيشوعررا يف وإذا ساق رداًي تطوًعا أو 
، وأن يكووون هلمووا قيمووة ليتصوودق ذمووا، واملووراد (1)صووفرة سوونامها اليمووىن، ويقلوودرا نعلووني

لة القبلووووة، االشووووعار: أن يضوووورب صووووفرة سوووونامها اليمووووىن حبديوووود  فيوووودميها ورووووي مسووووتقب
سونام أشوعر  / دنوة أو البقور ، فوإن مل يكون للب(2)ويلطخها الدم  ليعلم من رآرا أنه رودي

يف موضوووعه، والتقليووود: أن يقلووودرا نعلوووني مووون النعوووال الووويت تلوووب  يف الووورجلني يف االحووورام، 
 .(3)ويتصدق ذما بعد النرر

ان، أحودمها: وجيوز تقدم االشعار علم التقليود وعكسوه، وأيهموا أفضول؟ فيوه وجهو 
ا أورده املواوردي ونسوبه إىل ، والثا : عكسه، ورو مو (4)املنصوص إن تقدم التقليد أفضل

، ولووو أروود  بعووريين مقوورونني يف حبوول أشووعر أحوودمها يف الصووفرة اليمووىن، (5)األصووراب 
 .(7)، قال النووي: وفيه احتمال(6)واآلخر يف اليسر  لُيشاردا

 

(، حليوووووووووة العلموووووووووا   4/447(، هنايوووووووووة املطلووووووووو  )8/171(، تتصووووووووور املوووووووووز  )2/237األم )  (1)
 (.1/43٩(، رداية السالك )265(، صلة الناسك )ص1/455)

 .أي: أعلمهايشعررا،  أشعر البدنةلغة: مصدر  االشعار (2)
(، مع ووم  1/314(، املصووبال املنووري )1/173(، حتريوور ألفووا  التنبيووه )4/413لسووان العوورب )  

 (.1/6٩لغة الفقها  )
 .عل يف العنملجيما :  وري مأخوذ من الق د ،لغة: مصدر قّلد يقّلد،  التقليد  (3)

(، مع ووووووم لغووووووة  2/512(، املصووووووبال املنووووووري )3/367(، لسووووووان العوووووورب )2/527الصوووووورال )  
 (.1/141الفقها  )

(، ردايوووة  8/358(، اجملمووووع )3/1٩0(، الروضوووة )265(، صووولة الناسوووك )ص2/237األم )  (4)
 (.1/442السالك )

 (.4/373احلاوي ) (5)
 (.2/313(، مغين ا تاج )8/358(، اجملموع )3/1٩0(، الروضة )4/٩2حبر امل ر  ) (6)
 (.3/1٩0الروضة ) (7)

 /أ[80]
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، وقوود غلوو  صوواح  (1)بل القبلووة وال يشووعرهوإن كووان اهلوودي موون الغوونم قلووده مسووتق
القِّوووورب، ورووووي: ُعرارووووا  (3)يف ذلووووك، ويقلوووود ]ُخوووورب[ (2)م[يف ]إحلوووواق البقوووور الغوووون التنبيووووه
 .(4)وآذاهنا

وإذا قلوووود الوووونعم وأشووووعررا: مل تصوووور بوووو لك رووووداًي واجبًووووا علووووم املوووو ر  الصووووريح 
 وغريمها. بل يبقم سنة كما كانت، وله التصرف فيها البيع واألكل (5)اجلديد
وووُمهدي حمرًموووا بتقليووود اهلووودي وإشوووعاره، وال  ووورم عليوووه موووا  ووورم علوووم   وال يصوووري الو
 .(6)ا رم

االشووعار والتقليود عنوود االحوورام، سووا  أحوورم موون امليقووات  (7)ويسوتر  ]أن يكووون[

 

الشووعار عليهووا، وألهنوا ضووعيفة ال حتتموول  ألن علوم موضووع االشوعار منهووا صوووفا حنوع موون ظهوور ا  (1)
(، حبووووووور املووووووو ر   4/447(، هنايوووووووة املطلووووووو  )4/373(، احلووووووواوي )2/238االشوووووووعار. األم )

(، اجملموووووع  3/18٩الروضووووة )(،  265صوووولة الناسووووك )ص(،  3/551ز )(، فووووتح العزيوووو ٩2/4)
(8/358.) 

، ورو ا توالف ملوا ورد يف التنبيوه للشوريازي، حيوث قوال:  "يف إحلاقها االبل...": ) (يظهر يف  (2)
وأموا قوول املصونف  "، فأحلمل البقر الغنم  ولو لك قوال النوووي:  "ويقلد البقر والغنم وال ُيشعررا"

ال أنوووووه    ،لووووود البقووووور والغووووونم وال يشوووووعررا، ف عووووول البقووووور كوووووالغنم  فغلووووو ع للووووو روليف التنبيوووووه ويق
 .(8/358(، اجملموع )1/85ي للشريازي ). التنبيه يف الفقه الشافع"تعمده...

(، ويظهور يف  8/358(، واجملمووع )3/551(، وفوتح العزيوز )8/171رك ا يف: تتصر املز  ) (3)
 ) (: "خرز".

 : عرو  املزاد ، مسيت ب لك الستدارهتا، وكل ثق  مستدير: خربةع.اخلُربة (4)
 (.1/166(، املصبال املنري )1/348(، لسان العرب )1/130الزارر ) 
(،  8/360(، اجملمووووع )3/1٩0(، الروضوووة )3/551(، فوووتح العزيوووز )1/455حليوووة العلموووا  )  (5)

 (.444السالك )ص(، رداية 8/2٩2كفاية النبيه )
(،  8/360(، اجملمووووع )4/٩3(، حبووور املووو ر  )4/373(، احلووواوي )2/238األم للشوووافعي )  (6)

 (.1/438رداية السالك )
"، ويظهور  السنة أن يقلد رديه ويشعره عند إحراموه، حيث قال: "(8/361)رك ا يف اجملموع   (7)

 يف ) (: "أن ال يكون".



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 164 

 .(1)أو قبله
راب إىل احلووووج أن يبعووووث رووووداًي، ويكووووون التقليوووود الوووو  (2)ويسووووتر  ملوووون ]مل يوووورد[

 .(3)ن بلدهواالشعار م
، ويسووتر  أن يشوومل عوون األسوونمة إن  (5)والصوودقة جبلووه (4)ويسووتر  جتليوول اهلوودي

 .(7)، فإن كانت نفيسة مل يشمل(6)كانت قيمته قليلة ليظهر
ز لوه ، كموا جيوو (٩)، وجيووز لوه إعارهتموا(8)اهلودي واألضورية املنو ورين وال جيوز إجوار 

من األجوووري القيموووة، واملسوووتأجر االرتفووواق ذموووا، فلوووو آجرمهوووا فركووو  املسوووتأجر وأتلوووف ضووو 
ل أو األكثووور منهوووا ومووون املسووومم؟ فيوووه وجهوووان، أصووورهما: األجووور ، ورووول روووي أجووور  املثووو 

 .(10)أوهلما

 

 (.1/533ل  )(، أسىن املطا1/442(، رداية السالك )8/361اجملموع ) (1)
 (. ويظهر يف ) (: "ملن يريد...".٩/361رك ا يف اجملموع ) (2)
 (.1/533أسىن املطال  )(، 1/438رداية السالك )(، 8/361اجملموع ) (3)
ووو ل كووول شوووي : غطووواؤه، و الت ليووول  (4) جتليووول الفووورس: أن  : مصووودر جلّووول الشوووي : إذا غطووواه، وجِّ

بسه اجلُل، وجتليل اهلدي يكون بعد االشعار  لئ  يتلط  الودم، ويكوون بوربد  وحنووه حبسو   تل
 حال املهدي.

 (.1/105(، املصبال املنري )11/11٩(، لسان العرب )8/362اجملموع ) 
 (.1/533أسىن املطال  )(، 1/444رداية السالك )(، 8/362اجملموع ) (5)
 .أي: االشعار (6)
   (.1/533(، أسىن املطال  )1/444رداية السالك )(، 8/362اجملموع ) (7)
املنثوووور للزركشوووي  (،  1/448ردايوووة السوووالك )(،  8/365(، اجملمووووع )12/114فوووتح العزيوووز )  (8)

(3/13٩.) 
(،  5/412(، حتفوة ا تواج )2/167(، التدري  يف الفقه الشافعي للبُلقيوين )8/365اجملموع ) (٩)

 (.5/11٩ج )هناية ا تا 
(، اجملمووووووووووووع  12/٩2(، فوووووووووووتح العزيوووووووووووز )4/200(، حبووووووووووور املووووووووووو ر  )15/104احلووووووووووواوي )  (10)

 (.8/104(، كفاية النبيه )8/365)
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وجيوووز ركوووب اهلوودي واألضوورية املنوو ورين واحلموول عليهمووا إذا أطاقووا ومل يتضووررا يف 
موووا مل  ، وقوووال املووواوردي: "جيووووز بووو  ضووورور (1)ة نووو  عليوووه واتبعووووهحالوووة الضووورور  واحلاجووو 

. قوالوا: ولوي  لنوا موال (3)، وعن القفال أنوه حكوي فيوه وجهوني، وصورح اجلوواز(2)يهزهلا"
 .(5)الفاضل عن ولديهما (4)جيوز االنتفاع بغري إذن صاحبه غري ر ا، وك ا ُشرنب دورِّمها

، وحكم ولد اهلودي أييت يف كتواب الضورااي (6)ولو نقصت بركوبه ضمن النقصان 
 .(7)إن شا  هللا تعاىل

اهلدي يف الطريمل وخاف ر كه  فإن كان تطوًعا فلوه أن يفعول بوه  (8)عوطِّ  / ولو
مووا شووا  موون ذبووح وأكوول وإطعووام وبيووع وتوورك، وإن كووان منوو ورًا لزمووه ذحبووه  فووإن تركووه حوو، 

، وقوووال أبوووو علوووي (10)ل الشوووافعي: ويوصووول بدلوووه إىل مسووواكني احلووورم، قوووا(٩)رلوووك ضووومنه

 

 (.1/448(، رداية السالك )8/365، اجملموع )(4/٩7حبر امل ر  )(، 2/238األم ) (1)
 (.4/377احلاوي ) (2)
وقوال الوورواي : "ورو ا خوو ف الوون ".    بشور : أن ال يضوور اهلودي، سوووا  كانوت ضوورور  أم ال،  (3)

 (.8/365، اجملموع )(4/٩7حبر امل ر  )
 املراد به: اللنب. (4)
(، ردايووووووة  8/362(، اجملموووووووع )4/٩6(، حبوووووور املوووووو ر  )4/376(، احلوووووواوي )2/238األم )  (5)

 (.1/446السالك )
 (.8/366(، اجملموع )4/٩7(، حبر امل ر  )1/430) (، امله ب4/377احلاوي ) (6)
 /ب[ نسخة املكتبة الوطنية.117لوحة ] (7)
: اهلوو ك، يكووون يف النوواس وغووريرم، وعوطِّوو  الفوورس والبعووري: انكسوور، وقوود يعوورب بووه عوون  العوطووو   (8)

 املراد رنا.آفة تعتيه متنعه عن السري  فيُنرر، ورو  
 (.1/610(، لسان العرب )3/256(، النهاية البن األثري )1/184الصرال ) 

(، ردايوووة  8/370(، اجملمووووع )3/1٩0(، الروضوووة )3/551(، فوووتح العزيوووز )4/417البيوووان )  (٩)
 (.1/453السالك )

 (.  2/238األم للشافعي ) (10)

 /ب[80]
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، قووووال الوووورواي : وروووو ا غلوووو  (2): القيوووواس عنوووودي أن جيعلووووه ملسوووواكني موضووووعه(1)الطووووربي
 .(4)إىل مساكني احلرم ا ف ال بيرة (3)المكان ]إيصال مثنه[

قلووده يف دمووه، وضوورب ذووا صووفرة سوونامه وتركووه يف وإذا ذحبووه غموو  النعوول الوو ي 
حتووه علووم الووتلفظ إباحتووه يف إا توقووفم املووار بووه أنووه روودي فيأكلووه، وال ت  لوويعل (5)موضووعه

 .(6)أصح القولني
األكل منه قطًعا، وك ا ال جيوز للفقورا  مون رفقوة املهودي األكول  وال جيوز لألغنيا  

 .(7)منه علم املنصوص الصريح
لرفقة وجهان، أحدمها: أهنم ال ي خيالطونوه يف األكول وغوريه دون اقوي ويف املراد ا

 .(٩)وأصرهما: أهنم مجيع الرك  ،(8)الرك ، واسترسنه الرواي 
وأمووا روودي التطوووع فوو  يصووري مباًحووا   وورد ذحبووه  بوول ال بوود موون لفووظ يوودل علووم 

 

لوه الوجووه  الطوربي، فقيوه شوافعي،    الشهري بو أبو علي  -وقيل: احلسني-  احلسن بن القاسمرو:  (1)
 ه(. 350ح  كتاب "التعليقة" و"االفصال"، )ت: ، صاامل ر  املشهور  يف

(،  12/163(، سووووري أعوووو م النووووب   )262-2/261ترمجتووووه يف: هتوووو ي  األمسووووا  واللغووووات )  
 (.3/280طبقات الشافعية الكرب  )

 (.8/371(، اجملموع )4/102حبر امل ر  ) (2)
  (: أفعاله، واملثبت رو املوافمل ملا يف حبر امل ر .يظهر يف ) (3)
 (.4/102حبر امل ر  ) (4)
 (.8/370(، اجملموع )3/1٩0(، الروضة )3/551(، فتح العزيز )1/456حلية العلما  ) (5)
(، كفايوووة  8/371(، اجملمووووع )3/1٩1(، الروضوووة )3/551(، فوووتح العزيوووز )4/382احلووواوي )  (6)

 (.1/450(، رداية السالك )8/342النبيه )
(، فووووتح العزيووووز  4/101(، حبوووور املوووو ر  )1/456)(، حليووووة العلمووووا   4/448هنايووووة املطلوووو  )  (7)

 (.1/451(، رداية السالك )8/370(، اجملموع )3/1٩1(، الروضة )3/551)
 (.4/102حبر امل ر  ) (8)
(، شوورل النووووي علووم مسوولم  8/370(، اجملموووع )3/1٩1، الروضووة )(4/448)  هنايووة املطلوو   (٩)

 (.1/451(، رداية السالك )77/٩)
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أو جعلته هلم، في وز ملن مسعوه األكول منوه،  (2)هلم[ (1)االاحة، كأحبته للفقرا  أو ]سّبلُته
 .(3)وك ا لغريه يف أصح القولني

 الثاني: يف آداب السفر للحج وغريه الفصل
  ملوون يريوود سووفر احلووج، أو غووزو، أو غريمهووا، أو أموور موون األمووور املهمووة أن تريسوو 

روج وعلمه يف سفره يف ر ا الوقت  وإن كان السفر لل  (4)يشاور من يثمل بدينه ]وخربته[
 .(5)خريًا يف اجلملة، وجي  علم املستشار النصيرة، والت رد عن اهلو ، وحظ النف 

وقووود مووور  (6)أن يصووولم ركعووويت االسوووتخار ويسوووتر  إذا عوووزم علوووم السوووفر أو غوووريه 

 

،  ولبُ سُووو   :واجلمووع علوووم التأنيوووث، والتأنيوووث أغلووو ،  يوو كر ويفنوووث،  الطريووومليف األصووول:    السووبيل  (1)
، ومنه قيل للمسافر الكثري السوفر: ابون السوبيل  مل زمتوه للطريومل، وسوبلت  بلسُ  :وعلم الت كري

  ، أي:لت الشوووي وسوووب  ،مثرهتوووا ملووون وقفتهوووا عليوووه  تهوووا وقفوووا وأحبووو تجعل:  أيمثووور  رووو ه الشووو ر ،  
 .أحبته

(، املصوووبال املنووووري  320-11/331٩(، لسوووان العووورب )33٩-2/338النهايوووة البووون األثوووري )  
(1/265.) 

 (، ويظهر يف ) (: "سّبله".8/371رك ا يف اجملموع ) (2)
(،  8/371(، اجملموووع )3/1٩1(، الروضووة )41٩-4/418(، البيووان )4/102حبوور املوو ر  )  (3)

 (.1/453رداية السالك )(، 8/341كفاية النبيه )
 (، ويظهر يف املخطو : )خريه(.4/385رك ا يف اجملموع ) (4)
(، ردايوووووة السوووووالك  1/45(، مناسوووووك النوووووووي )4/385(، اجملمووووووع )67صووووولة الناسوووووك )ص  (5)

 .(3/422الن م الوراج )(، 1/421)
اسوووتخر هللا خيوِّووورن لوووك، أي: اطلووو  منوووه  ضووود الشووور، يقوووال:    : طلووو  اخلوووري، واخلوووري:االسوووتخار   (6)

 اخلري ، خيت لك أصلح األمرين.
يعلمنوا االسوتخار  يف    ☺، قوال: كوان النو   ◙جابر  وركعيت االستخار  ري: كما رو     

األمور كلها، كالسوور  مون القورآن: "إذا روم األمور فلريكوع ركعتوني مث يقوول: اللهوم إ  أسوتخريك  
لك موون فضوولك العظوويم، فإنووك تقوودر وال أقوودر، وتعلووم وال  درك بقوودرتك، وأسووأبعلمووك، وأسووتق

أعلم، وأنت ع م الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن ر ا األمر خوري يل يف ديوين ومعاشوي وعاقبوة  
= 
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 .(2)  وإن كان السفر فيه عباد   ألن أتخريه إىل عام آخر قد يكون أصلح(1)بياهنما
ملعاصووي واملكروروات، وخيوورج مون املظووامل، ويووويف وينبغوي أن يبوودأ التوبوة موون مجيوع ا 

أو مصواحبة، بينوه وبينوه معاملوة  (3)ما أمكنه من دين، ويرد الوداسع، ويوسوترّل ]كول مون[
يوكل من يقضي ما مل حكنه قضا ه من ديونه، ويوتك ملون يف نفقتوه نفقوتهم إىل ويوصي، و 
 .(5)، ويستأذن أبويه ويرضيهما(4)حني رجوعه

، ويسوووووتر  أن (6)و وووورص علووووم أن تكوووووون نفقتووووه حووووو الً خالصووووة مووووون الشووووبهة 
فإن كان ال ي خرج به   (7)والنفقة ليواسي منه ا تاجني ويكون طيًبا  / يستكثر من الزاد

 

فاقوودره يل، وإن كنووت تعلووم أن روو ا األموور شوور يل يف    -أو قووال: يف عاجوول أمووري وآجلووه-أمووري  
فاصووورفه عوووين واصووورفين عنوووه،    -ري وآجلوووهقوووال: يف عاجووول أمووو   أو-ديوووين ومعاشوووي وعاقبوووة أموووري  

. أخرجوووه البخووواري يف صوووريره،  واقووودر يل اخلوووري حيوووث كوووان، مث رضوووين بوووه، ويسووومي حاجتوووه"
: الدعوات،   (.8/81) 6382، برقم  اب الدعا  عند االستخار كتابع

(، لسوووووان العووووورب  3/100(، هتووووو ي  األمسوووووا  واللغوووووات )2/652الصووووورال )وانظووووور أيضوووووا:    
(4/266-267.) 

 ، نسخة مترف طوبقبوسراي.اجلز  األول /ب[،236لوحة ] (1)
، األذكووووار للنوووووووي  (1/45)  (، مناسوووووك النووووووي4/385(، اجملموووووع )67صوووولة الناسووووك )ص  (2)

 (.  424-1/422(، رداية السالك )1/34٩)
 (، ويف ) (: "من كل...".4/385رك ا يف اجملموع ) (3)
األذكوووووووار  ،  (4٩-1/48)  لنوووووووووي(، مناسوووووووك ا4/385)(، اجملمووووووووع  6٩صووووووولة الناسوووووووك )ص  (4)

 .(3/422الن م الوراج )، (350-1/34٩)
 (.1/350(، األذكار )1/50)  مناسك النووي (،4/385(، اجملموع )6٩صلة الناسك )ص (5)
صوووووولة الناسووووووك  (،  44-43(، القِّوووووور  لقاصوووووود أم القوووووور  )ص1/246إحيووووووا  علوووووووم الوووووودين )  (6)

 (.1/415رداية السالك ) ،(1/51)  النووي(، مناسك 4/385اجملموع ) (،6٩)ص
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}لقولووووه تعوووواىل:    (7)

،  276  اآليوووووووة، سوووووووور  البقووووووور ، اآليوووووووة {ىي ني مي زي ري ينٰى ىن
( وموا  2/4٩(، الودر املنثوور )4/385بيث: الوردي . اجملمووع )واملراد الطي  رنا: اجلّيد، واخل

 بعدرا.

 /أ[81]



 حملققالنص ا

     _______ _______ 169 

فيووه شووبهة في تهوود أن تكووون قوتووه يف مجيووع طريقووه حوو ال، فووإن ع ووز فلوويكن موون حووني 
ويكوون طيو  الونف   (1)يوم عرفوة، قالوه الغوزايلاالحرام إىل الترلل، وجيتهد يف احل ل يف 

ووُممواحكة[ ،(2) ووا ينفقووه فيمووا يشووتيه موون آالت سووفره للرووج والغووزو ولكوول  (4()3)يوودع ]الو
 .(5)بهقر 

  ليووتمكن موون التصوودق (6)ويسووتر  أن ال يشووارك غووريه يف الووزاد والراحلووة والنفقووة
ر مراره  فوإن فعول اسوتر  أن ولو أذن شريكه فقد ال يثمل اسوت (7)واالنفاق من غري حو ن
 يقتصر علم دون حقه.

، (٩)، وتسوومم: املناروودو (8)و سوون أن جيتمووع الرفقووة علووم طعووام جيمعونووه يوموواً يوًمووا 

 

 (.1/416سالك )(، رداية ال1/261إحيا  علوم الدين ) (1)
(، مناسوووووك  3/401الووووون م الورووووواج )(،  4/385اجملمووووووع )(،  1/265إحيوووووا  علووووووم الووووودين )  (2)

 .(1/52) النووي
 ."ا اكمة":  ) ((، ويظهر يف 4/385رك ا يف اجملموع ) (3)
وُ ّجة واملنازعوة  : مصدر ماحكاملماحكة (4) يف الكو م واسوتمرار يف نقوا  قواسم    حاحك، وروي: املو

 علم جدل وجلاج، واملقصود ذا: املفاصلة يف سعر السلعة.
 (.10/486(، لسان العرب )4/303(، النهاية )4/1607الصرال ) 

 (.1/420(، رداية السالك )53-1/52(، مناسك النووي )74صلة الناسك )ص (5)
، ردايوووووة السوووووالك  (1/53)  لنوووووووي(، مناسوووووك ا4/386(، اجملمووووووع )74ك )صصووووولة الناسووووو   (6)

 .(3/401الن م الوراج )(، 1/420)
وور  (7) وور القاضووي عليووه   وور، أي: منعووه موون التصوورف يف مالووه.    احل ن لغووة: املنووع، ورووو مصوودر حو و

 اصط حا: املنع من التصرفات املالية.
، الوووون م الوروووواج  (1/121صووووبال املنووووري )(، امل4/167(، لسووووان العوووورب )2/623)  الصوووورال  
 (.  3/130(، مغين ا تاج )1/256(، كفاية األخيار )4/3٩6)

 (.1/53) مناسك النووي(، 4/386اجملموع )(، 2/433املنهاج يف شع  االحان ) (8)
،  هنوووض بعضوووهم علوووم بعوووض  ، أي:بتنارووودوا يف احلووور : مصووودر  رووود ينارووود، يقوووال:  املنارووود   (٩)

واشوتاكهم    ،  املسوافرين نفقوتهملنو خو والنهد: إخراج الرفقة نفقاهتم علم قدررم، واملوراد ذوا رنوا:  
 .يف األكل من املختل 

 (.2/627(، املصبال املنري )8/210(، روضة الطالبني )4/28العني ) 
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كل بعضهم أكثر من بعض إذا وثمل بعودم كراريوة أصورابه لو لك، فوإن مل يثومل رس روال 
 مل يزد علم قدر حصته.

وعلووم الووداخل يف كوول أموور موون سووفر أو غووريه أن يووتعلم مووا  توواج إليووه فيووه، فيووتعلم 
املسوووافر للروووج كيفيتوووه، وأركانوووه، وشوووروطه وغريروووا، وال يعتمووود يف ذلوووك علوووم تعلووويم عووووام 

يستصوور  معووه كتوواًا جامعوواً يف املناسووك، ويوودم مطالعتووه ويكرررووا يف مكووة، وينبغووي أن 
 .(1)طريقه ليترققها

، (3)، وحتوورم اهلزحووة والُغلووول(2)واملسووافر للغووزو يووتعلم مووا  توواج إليووه موون أمووور القتووال
 وقتل النسا  والصبيان، ومون أوظنهر لفظ االس م وحنوه.

، فووإن كووان وكوويً  أو عووامً  تعلووم مووا (4)واملسووافر للت ووار  مووا  توواج إليووه موون البيوووع
 هاد فيه.يبال له من السفر والتصرف وما  تاج إىل االش

 .(5)واملسافر للصيد يتعلم أحكام الصيد

واملسووافر رسووواًل إىل سوولطان يووتعلم آداب تاطبووات الكبووار، ومعرفووة حكووم رووداايرم 
 .(6)وضيافاهتم، وما جي  من نصرهم

 

(، ردايوة السوالك  57-1/56)  مناسوك النوووي(، 4/386(، اجملمووع )70صلة الناسك )ص (1)
 (.3/421(، الن م الوراج )1/430-431)

 (.3/421(، الن م الوراج )1/350(، األذكار )4/386اجملموع ) (2)
 .والسرقة من الغنيمة قبل القسمة  ،يف املغنم اخليانة  : مصدر غوّل يُغّل، ورو:الغُلول (3)
(، حتريوووووور ألفووووووا  التنبيووووووه  5/1784(، الصوووووورال )227-1/226قتيبووووووة )  غريوووووو  احلووووووديث البوووووون  

(1/117.) 
 .(3/421الن م الوراج ) (،1/350األذكار ) (،4/386اجملموع ) (4)
 املصادر السابقة. (5)
 املصادر السابقة. (6)
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 .(2)، فقد صح النهي عنه(1)ر البهيمة اليت أتكل العو ِّ  ويكره ركوب اجلّ لة، وري:
إال  (6)واهلوووادج (5)دون ا اموول (4)والقوتووو  (3)لويسووتر  السووفر للرووج علووم الّرحنوو 

   لضعف وعلة به، ال لشرفه ومنزله ومرو ته وجاره.(7)يهأن يشمل عل 
يف  (8)املفوووووووور  والزينووووووووة والتفووووووووه والتوووووووونعم و]التبسوووووووو [وينبغووووووووي أن جيتنوووووووو  الشووووووووبع 

 

 (.11/11٩، لسان العرب )(1/170حترير ألفا  التنبيه )، (4/1658الصرال ) (1)
هنوووم يووووم خيووورب عووون حلووووم احلمووور  "  :☺أن رسوووول هللا    ¶بووون عمووورو    حلوووديث عبووودهللا  (2)

". أخرجووه أبووو داوود يف سووننه، أول كتوواب  األرليووة، وعوون اجل لووة، عوون ركوذووا وعوون أكوول حلمهووا
(، وأخرجوووووه أيضوووووا:  3/357)  3811األطعموووووة، اب: يف أكووووول حلووووووم احلمووووور األرليوووووة، بووووورقم  

  4521لنهي عن أكل حلم اجلّ لوة، بورقم  النساسي يف السنن الكرب ، كتاب: الضرااي، اب: ا
  703٩(، وأخرجوووووه أيضوووووا: أمحووووود يف مسووووونده يف: مسوووووند عبووووودهللا بووووون عمووووورو، بووووورقم  4/367)
  يور ا إسناد حسن إن كان جده فيه عبد هللا بن عمرو، كموا رو (. قال األلبا : "11/616)
 (.8/150". إروا  الغليل )جلاد ا

: كووووووول شوووووووي  يُعووووووود للرحيووووووول مووووووون وعوووووووا  للمتووووووواع، ومركووووووو  للبعوووووووري وحنووووووووه، ومجعوووووووه:  الرحووووووول  (3)
 )أرُحل(و)رِّحال(، ويطلمل أيضا علم منزل الرجل، واملقصود به رنا: األول.

 (.1/222املنري )(، املصبال 4/1707الصرال )(، 1/74الزارر ) 
 ورو: رحل صغري علم قدر السنام، ومجعه: أقتاب. (4)

 (.2/48٩(، املصبال املنري )1/661(، لسان العرب )1/1٩8الصرال ) 
 ، ورو: اهلودج، وسيأيت بيان معناه.مجع حممِّل (5)
وووندوج  (6) ورووو    ، ورووو: حمموول أو مركوو  يوضووع علووم ظهوور اجلموول، وتركوو  فيووه النسووا  عوواد ،مجووع رو

 .صنع من العِّصي مث جُيعل اخلش  فوقه فُيقّب يُ 
(، لسوووووووان العووووووورب  1/350(، الصووووووورال )4/153ا كوووووووم وا وووووووي  األعظوووووووم البووووووون سووووووويده )  
(2/38٩.) 

، ردايووة  (55-1/54)  (، مناسووك النووووي7/٩2(، اجملموووع )45القِّوور  لقاصوود أم القوور  )ص  (7)
 (.3/403(، الن م الوراج )1/426السالك )

  .يف ) (: التفس (8)
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 .(1)األطعمة
، إن نسوي ذّكووره (2)ويسوتر  أن يكوون لوه رفيًقوا موافًقوا راغبًووا يف اخلوري كارًروا للشور

 ه فض ً وُحرمة.له علي ويُري / وإن ذكر أعانه، و تمل كل منهما صاحبه
، وجيووو  (3)ه موواال للت ووار ويسووتر  للمسووافر للرووج أو الغووزو أال يستصوور  معوو 

 (5)، ولووو حووج مكوورايً (4)عليووه تصووريح النيووة فيهمووا، ورووو: أن يريوود بوو لك وجووه هللا تعوواىل
   لكن فاتته الفضيلة.(6)حاله ونفسه للخدمة جاز

ن فاتووووووه فُبكوووووور  يوووووووم فووووووإ، (8)يوووووووم اخلمووووووي  (7)ويسووووووتر  أن يكووووووون سووووووفره ُبكوووووور 

 

 (.3/401(، الن م الوراج )1/420(، رداية السالك )٩1-٩0صلة الناسك )ص (1)
(، مناسووك  4/387(، اجملموووع )71(، صوولة الناسووك )ص2/430املنهوواج يف شووع  االحووان )  (2)

 (.1/424، رداية السالك )(1/57) النووي
، صوووولة  (1/261ألن ذلووووك يشووووغل القلوووو ، ويفووووّوت بعووووض املطلوووووات. إحيووووا  علوووووم الوووودين )  (3)

، ردايووووووووووة السووووووووووالك  (1/58)  (، مناسووووووووووك النووووووووووووي4/387(، اجملموووووووووووع )71الناسووووووووووك )ص
(1/431.) 

 (.1/411(، رداية السالك )1/58(، مناسك النووي )71صلة الناسك )ص (4)
 أي: مفجرًا، مِّن: كار  يكاري مكارا  وكرا ، وري: االجار ، والكرا : أجر املستأجور. (5)

(، لسووووان العوووورب  220-1/21٩(، حتريوووور ألفووووا  التنبيووووه )7/134ا كووووم وا ووووي  األعظووووم )  
(15/218.) 

 (.432-1/431(، رداية السالك )7٩أم القر  )ص القِّر  لقاصد  (6)
استعمل لفظ البكوور يف: االسوراع أي وقوت كوان  فيقوال: بكور الصو  :  و : أول النهار،  الُبكر  (7)

وروو يريود: يوموه أو    ،قال سيبويه: مون العورب مون يقوول: أتيتوك بكور ، و ول وقتهاإذا ص را أل
(، التوقيوووووف علوووووم  1/58(، املصوووووبال املنوووووري )18-7/17. ا كوووووم وا وووووي  األعظوووووم )غووووودهيف  

 (.1/82مهمات التعريف للمناوي )
خوورج يوووم اخلمووي  يف غووزو  تبوووك، وكووان  وو  أن    ☺حلووديث كعوو  بوون مالووك: "أن النوو     (8)

رج يووووم اخلموووي ". صوووريح البخووواري، كتووواب: اجلهووواد والسوووري، اب: مووون أراد غوووزو  فووووّر   خيووو 
 (.4/48) 2٩50بغريرا، حديث رقم  

 /ب[81]
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يقووووووورأ يف  (2)منزلوووووووه أن يصووووووولي ركعتوووووووني، ويسوووووووتر  عنووووووود إراد  اخلوووووووروج مووووووون (1)االثنوووووووني
 ىل خلمل}ويف الثانيووووووووووووووووووووووووووووة  (3){ىل مل خل}األوىل بعوووووووووووووووووووووووووووود الفاحتووووووووووووووووووووووووووووة 

 ،(6){ىل مل خل}و (5)مها آيوووووووووووة الكرسووووووووووويوينبغوووووووووووي أن يقووووووووووورأ بعووووووووووود ،(4){يل
، مث يووووووودعو إبخووووووو ص وحضووووووووور، ويسوووووووأل هللا تعووووووواىل االعانوووووووة والتوفيوووووووومل، (7)ففيوووووووه آاثر

مهووووين ومووووا ألهووووم إليووووك توجهووووت وبووووك اعتصوووومت اللهووووم اكفووووين مووووا فووووإذا هنووووض قووووال: "ال
، ويسوووووووتر  أن يووووووووودع أرلووووووووه (8)" ذنوووووووو ال أروووووووتم لووووووووه اللهووووووووم زود  التقوووووووو  واغفوووووووور يل

 

 (.1/5٩)  (، مناسك النووي4/387(، اجملموع )77صلة الناسك )ص (1)
موا خلوف عبود علوم أرلوه أفضول مون  : "قوال  -☺–حلديث املطعم بن مقودام، أن رسوول هللا   (2)

  487٩". مصووووونف ابووووون ايب شووووويبة حوووووديث رقوووووم  ا عنووووودرم حوووووني يريووووود سوووووفراركعتوووووني يركعهمووووو 
(، وضوووووعفه األلبوووووا . ضوووووعيف اجلوووووامع،  1/11843(، اجلوووووامع الصوووووغري للسووووويوطي )1/424)

 (.1/731) 505٩حديث رقم  
 (.8/658، الدر املنثور )1سور  الكافرون، اآلية:   (3)
 (.8/675، )(8/658نثور )الدر امل، 1سور  االخ ص، اآلية:   (/112سور  االخ ص  (4)
 255سور  البقر ، اآلية:   (5)
 1سور  قريش، اآلية:   (6)
قووال النووووي: "فقوود جووا  فيهمووا آاثر السوولف، مووع مووا ُعلووم موون بركووة القوورآن يف كوول شووي ، وكوول    (7)

 (.4/387(، اجملموع )7٩وقت". صلة الناسك )ص
 قوال حوني يونهض مون  سوفرا إال  ☺مل يورد رسوول هللا    ، قوال:◙حلديث أن  بن مالوك   (8)

جلوسووه: " اللهووم بووك انتشوورت، وإليووك توجهووت، وبووك اعتصوومت، أنووت ثقوويت ورجوواسي، اللهووم  
  ،اكفووين مووا أمهووين ومووا ال أرووتم بووه ومووا أنووت أعلووم بووه مووين، اللهووم زود  التقووو ، واغفوور يل ذنوو 

أبوووو يعلوووم يف مسووونده، مسوووند أنووو  بووون    أخرجوووه  .جهوووت" مث خيووورجووجهوووين إىل اخلوووري حيثموووا تو 
والطووووربا  يف  (.  5/157)  2270لووووك مووووا أسوووونده احلسوووون بوووون علووووي بوووون أيب احلسوووون، بوووورقم  ما

(، والبيهقووووي يف السوووونن  1/255)  805الوووودعا ، اب: القووووول عنوووود اخلووووروج إىل السووووفر، بوووورقم  
األلبوووا  ضووومن بووودع موووا    (. وذكوووره5/410)  10306الكووورب ، اب: الووودعا  إذا سوووافر، بووورقم  

ويف إسناد ر ا احلديث: عمر بن مسواور الع لوي، قوال  (، 1/104قبل االس م، ح ة الن  )
= 
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وجريانووووووه وأصوووووودقا ه، وأن يودعوووووووه، ويقووووووول كوووووول واحوووووود لصوووووواحبه: أسووووووتودع هللا دينووووووك 
، وغفووووووور لوووووووك ذنبوووووووك ويّسووووووور لوووووووك (1)وأمانتوووووووك وخوووووووواتيم عملوووووووك، وزودك هللا التقوووووووو 

 اخلري حيث ماكنت.
 .(2)ويستر  ملودع احلاج أن يطل  منه الدعا 

لهم كان إذا خرج من بيته يقول: "ال  -الس مليه ع-والسنة أن يدعوا  ا روي أنه 
هل  جهل أو جيُ ظلم، أو أو ظلم أو أُ زل، أو أو زل أو أُ ضل أو أً ضل أو أُ إ  أعوذ بك أن أو 

 

وينفرد عون األثبوات  وا لوي  مون    ،منكر احلديث جدا يروي املناكري عن املشارري ابن حبان: "
 (.2/85". اجملروحني )فوج  التنك  عن روايته علم األحوال  أحاديثهم

: "أسوتودع هللا  ☺ل هللا  رو  قزعوة قوال: قوال يل ابون عمور: رلوم أودعوك كموا ودعوين رسوو ملا  (1)
دينوووك، وأمانتوووك، وخووووواتيم عملوووك". أخرجوووه أبووووو داوود يف سوووننه، كتووواب: اجلهوووواد، اب: يف  

: مووووا يقووووول إذا ودع  3/34)  2600الوووودعا  عنوووود الوووووداع، بوووورقم   (، والتموووو ي يف السوووونن، ابع
وقال: ر ا حديث حسن صوريح غريو  مون رو ا الوجوه مون   (5/376) 3443إنسا ، برقم 
: تشووييع الغووزا  ووداعهووم،  حووديث سووا مل بوون عبوودهللا، وابوون ماجووه يف سووننه، كتوواب: اجلهوواد، ابع

(.  8/3٩7)  4781(، وأمحد يف املسند، مسند عبودهللا بون عمور، بورقم  2/٩43)  2826برقم 
، بورقم  ب يف الودعا  عنود الووداعا". صوريح أيب داوود،  حديث صريح لطرقوهوقال األلبا : "

2340 (7/353.) 
يف العمووور  فوووأذن يل وقوووال: أشوووركنا اي    -☺قوووال: "اسوووتأذنت النووو     ◙عمووور    حلوووديث  (2)

: الوودعا ،   أخووي يف دعاسووك وال تنسوونا...". أخرجووه أبووو داوود يف سووننه، كتوواب: الصوو  ، ابع
  3562هللا، بووورقم    (، والتمووو ي يف السووونن، أبوووواب الووودعوات عووون رسوووول2/80)  14٩8بووورقم  

ن ماجه يف السنن، كتواب: املناسوك، اب:  ( وقال: ر ا حديث حسن صريح، واب5/451)
(، وأمحد يف املسوند، مسوند عمور بون اخلطواب، بورقم  2/٩66) 28٩4فضل دعا  احلاج، برقم 

(. وحكووووم األلبووووا  عليووووه الضووووعف. ضووووعيف اجلووووامع الصووووغري وزايداتووووه، بوووورقم  1/325)  1٩5
6377 (1/٩21.) 
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، وأن يتصدق عند (2) ، "اسم هللا توكلت علم هللا ال حول وال قو  إال اهلل"(1)"علي
 . (3) خروجه بشي ، وك ا أمام كل حاجة

دابووووووووة أو سووووووووفينة أن يقووووووووول: بسووووووووم هللا  فووووووووإذا اسووووووووتو   ركوووووووووب والسوووووووونة إذا أراد 
وإ  إىل ربنوووووا  (4)احلمووووود هلل الووووو ي سوووووخر لنوووووا رووووو ا وموووووا كنوووووا لوووووه مقووووورننيعليهوووووا قوووووال: "

 

ال رفوع طرفوه إىل السوما   من بييت ق  إ  ☺، قالت: ما خرج الن   ▲ حلديث أم سلمة (1)
فقال: اللهم أعوذ بك أن أضل...". أخرجه أبو داوود يف سوننه، أول كتواب األدب، اب: موا  

(، والتم ي يف سوننه، أبوواب الودعوات  4/325)  50٩4يقول إذا خرج من بيته، حديث رقم  
(، وقووووال  5/366)  3427اب: مووووا يقووووول إذا خوووورج موووون بيتووووه، بوووورقم  ،  ☺عوووون رسووووول هللا  

 ي: "ر ا حديث حسون صوريح". وأمحود يف مسونده، مسوند النسوا ، حوديث أم سولمة،  التم
زايد : "رفووووع  قووووال األلبوووا : "احلووووديث صوووريح عوووون أم سووولمة...و   (.44/230)  26616بووورقم

 (.7/4٩2) 3163". السلسلة الصريرة، حديث رقم  طرفه إىل السما " ال تصح
  :فقوووال   الرجووول مووون بيتوووه  قوووال: "إذا خووورج  ☺، أن النووو   ◙  أنووو  بووون مالوووكحلوووديث    (2)

توكلووت علووم هللا، ال حووول وال قووو  إال اهلل، قووال: يقووال حينئوو : رووديت، وكفيووت،    ،سووم هللاا
ووقيوووت، فتنروووم لوووه الشوووياطني، فيقوووول لوووه شووويطان آخووور: كيوووف لوووك برجووول قووود رووودي وكفوووي  

يف سووننه، أول كتوواب األدب، اب: مووا يقووول إذا خوورج موون بيتووه،  د  . أخرجووه أبووو داوو ووقووي؟"
،  ☺(، والتموو ي يف سووننه، أبووواب الوودعوات عوون رسووول هللا  4/325)  50٩5يث رقووم  حوود 

(، وقوووال التمووو ي: "رووو ا حوووديث  5/365)  3426اب: موووا يقوووول إذا خووورج مووون بيتوووه، بووورقم  
عن أيب رريور ، كتواب الودعا ،    . وابن ماجه يف سننه"غري ، ال نعرفه إال من ر ا الوجهحسن 

: مووا يوودعو بووه الرجوول إذا خوورج   (. وحكووم األلبووا  عليووه  2/1278)  3886موون بيتووه، بوورقم  ابع
 (.1/148) 4٩٩الصرة. صريح اجلامع، برقم  

 (.4/388اجملموع ) (3)
أي: مطيقني، من قوهلم: فو ن قِّورنن فو ن، أي: مثلوه يف الشو اعة والقوو ، وفو ن ُمقورِّنع لكو ا،   (4)

 أي: مطيمل له.
 (.1/303صاحلني للنووي )(، رايض ال6/2181(، الصرال )143-5/142العني ) 
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سووووووووبرانك إ  ظلمووووووووت مث يقووووووووول:  ، و موووووووود هللا ثوووووووو اًث ويكوووووووورب ثوووووووو اثً (2()1)"ملنقلبووووووووون
يف سووووووفر  لك نسووووووأاللهووووووم إ  ، "(3)"نفسووووووي فوووووواغفر يل إنووووووه ال يغفوووووور الوووووو نوب إال أنووووووت

 ،عنوووا بعووووده اللهوووم روووون علينوووا سوووفر  واطوووو ،رووو ا الووورب والتقوووو  ومووون العمووول موووا ترضوووم
، ثبووووووت ذلووووووك كلووووووه (4)واملووووووال" اللهووووووم أنووووووت الصوووووواح  يف السووووووفر واخلليفووووووة يف األروووووول

 عنه عليه الس م.

ويسووتر  أن يرافوومل يف سووفره مجاعووة، وينبغووي أن يسووري مووع النوواس وال ينفوورد بطريوومل 

 

 (.7/368(، الدر املنثور )7/202(، تفسري ابن كثري )7/208معامل التنزيل ) (1)
كوان إذا اسوتو  علوم بعوريه خارجوا إىل سوفر،    :☺أن رسول هللا   ¶مر حلديث ابن ع (2)

  ،كوورب ثوو اث، مث قووال: سووبران الوو ي سووخر لنووا روو ا، ومووا كنووا لووه مقوورنني، وإ  إىل ربنووا ملنقلبووون 
اللهووم إ  نسووألك يف سووفر  روو ا الوورب والتقووو  وموون العموول مووا ترضووم، اللهووم رووون علينووا سووفر   

، اللهووم إ  أعوووذ بووك موون  صوواح  يف السووفر واخلليفووة يف األروولواطووو عنووا بعووده، اللهووم أنووت ال
: احلووج،    واألروول  املووال  وعثووا  السووفر وكابووة املنظوور، وسووو  املنقلوو  يف ". أخرجووه مسوولم، كتووابع

 (.4/104) 1342يقول إذا رك  يف سفر احلج وغريه، حديث رقم  اب: ما 
بهووا، فلمووا وضووع رجلووه يف  وأيت بدابووة لريك  ◙حلووديث علووي بوون ربيعووة، قووال: شووهدت عليووا    (3)

سوووبران الووو ي    سوووم هللا، فلموووا اسوووتو  علوووم ظهرروووا قوووال: احلمووود هلل، مث قوووال:الركووواب قوووال: ا
مث    -ثوو ا موورات-، مث قووال: احلموود هلل  بووون ملنقلسووخر لنووا روو ا ومووا كنووا لووه مقوورنني وإ  إىل ربنووا  

نووه ال يغفوور  مث قووال: سووبرانك إ  ظلمووت نفسووي فوواغفر يل، فإ  -ثوو ا موورات-هللا أكوورب    قووال:
: موا يقوول الرجول إذا ركو ،  ال نوب إال أنت . أخرجه أبوو داوود يف سوننه، كتواب اجلهواد، ابع

، اب: مووا  ☺ن رسووول هللا  أبووواب الوودعوات عوو (، والتموو ي يف سووننه،  3/34)  2602بوورقم  
(، وقال: ر ا حديث حسون صوريح، وأمحود يف  5/378)  3446رك  الدابة، برقم   يقول إذا

حووووووديث    (. قووووووال األلبووووووا : "2/148)  753ي بوووووون أيب طالوووووو ، بوووووورقم  مسوووووونده، مسووووووند علوووووو 
-7/354)  2342، بوووووورقم  اب مووووووا يقووووووول الرجوووووول إذا ركوووووو ". صووووووريح أيب داوود،  صووووووريح
355.) 

 (.176السابمل )صحلديث ابن عمر  (4)
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ألنسووهم  / ، واسووتثىن النووووي انفووراد الصوواحلني يف أسووفاررم (2()1)الطريوومل ت  يركوو  بُنيوواوال
 .(3)اهلل تعاىل دون غريه وأمنهم

 .(4)ويستر  أن يفمروا علم أنفسهم أفضلهم وأمحدرم رأاًي ويطيعوه

اثنان دون اثلث بغري رضاه، أو مجاعة حبضور  واحود بغوري إذنوه  (5)و رم أن يتناجم
، (7)، وقووال بعوض العلموا : كوان أول االسو م مث نسوو (6)احلضور سووا  يف ذلوك السوفر أو

 

 : ري الطرق الصغار املتفرعة عن الطريمل الكبري .بنيات الطريمل (1)
 (.10/221(، لسان العرب )1/40(، تتار الصرال للرازي )6/2287الصرال ) 
 (.2/470(، رداية السالك )1/67(، مناسك النووي )٩4)صصلة الناسك  (2)
قووال النووووي: "أمووا الصوواحلون فووإهنم أنسوووا اهلل واستوحشوووا موون النوواس يف كثووري موون أوقوواهتم  فوو     (3)

 (.4/3٩0ضرر عليهم يف الوحد   بل مصلرتهم وراحتهم فيها". اجملموع )
وا  إذا خوورج ث ثووة يف سووفر فليووفمر "قووال:    ☺، أن النوو   ◙  أيب سووعيد اخلوودريحلووديث    (4)

: يف القوم يسوافرون يوفمرون أحودرم،  أحدر م". أخرجه أبو داوود يف سننه، كتاب اجلهاد، ابع
(،  8/٩٩)  80٩3(، والطووربا  يف املع ووم األوسوو ، حووديث رقووم3/36)  2608حووديث رقووم  

. وقووال  (5/422)  10351، بوورقمالقوووم يووفمرون أحوودرم إذا سووافروا  :ابع والبيهقووي يف سووننه،  
اب يف القووووووم يسوووووافرون  يوووووفمِّّرون  "، صووووريح أيب داوود،  سووووون صوووووريحإسوووووناده ح  األلبووووا : "

 (.7/363) 2347، برقم  أحدرم
 الن و والن و : السر بني اثنني. (5)
 (.15/308(، لسان العرب )5/25(، النهاية البن األثري )6/2503الصرال ) 
نوان دون  كوانوا ث ثوة، فو  يتنواجم اث  قوال: "إذا  ☺أن رسوول هللا    ¶حلديث ابن عمر   (6)

: ال يتنوووواجم اثنووووان دون الثالووووث، بوووورقم   : االسووووتئ ان، ابع الثالووووث". أخرجووووه البخوووواري، كتووووابع
: حتوووورم مناجووووا  االثنووووني دون الثالووووث بغووووري  8/64)  6288 : السوووو م، ابع (، ومسوووولم، كتووووابع

 (.7/12) 2183رضاه، برقم  
امللقوووووون    ضوووووويح لشوووووورل اجلووووووامع الصووووووريح البوووووون(، التو 14/167شوووووورل النووووووووي علووووووم مسوووووولم )  (7)

 (.4/258(، فتاو  الرملي )145/2٩)

 /أ[82]
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 ولو كان أربعة فتناجم اثنان دون اثنني: جاز.
 (3)وخو  اخلطوايب ،(2)، وأن يقلد الدابة وترًا(1)ويكره أن يستصر  كلًبا أو جرًسا

الشووي  ابوون  املتووأخرين، قووال ، وتوقووف فيووه بعووض(4)ذلووك الكلوو  الوو ي ال جيوووز إقتنوواؤه
: فووإن وقووع ذلووك موون غووريه ومل يسووتطع إزالتووه فليقوول: اللهووم إ  أبوورأ إليووك ممووا (5)الصوو ل

 .(6)صربة م سكتك وبركتهمصنع رفال  ف  حترمين مثر  

 

قووال: "ال تصوور  امل سكووة رفقووة فيهووا كلوو     ☺أن رسووول هللا    ◙حلووديث أيب رريوور     (1)
: كرارووة الكلوو  واجلوورس   : اللبوواس والزينووة، ابع وال جوورس". أخرجووه مسوولم يف صووريره، كتووابع

 (.3/1672) 2113يف السفر، برقم  
يف بعووض أسووفاره، قووال:    ☺نووه كووان مووع رسووول هللا  أ  ◙ملووا رو  أبووو بشووري األنصوواري    (2)

رسووووووال، "أن ال يبقوووووني يف رقبوووووة بعوووووري قووووو د  مووووون وتووووور، أو قووووو د  إال    ☺رسوووووول هللا  فأرسووووول  
 قطعت".

أخرجووه البخوواري يف صووريره، كتوواب اجلهوواد والسووري، اب مووا قيوول يف اجلوورس وحنوووه يف أعنوواق  
: ال4/5٩) 3005االبل، برقم  : كراروة قو د   (، ومسلم يف صريره، كتابع لباس والزينوة، ابع

 (.3/1672) 2115الوتر يف رقبة البعري، برقم  
صواح  كتواب    ،أبو سليمان، محد بن حممد بن إبراريم ابن اخلطاب البسيت، فقيه حمدارو:  (3)

  الفقوه عون أيب  أخو  و"أع م السنن يف شرل البخواري"،   "يف شرل سنن أيب داوود "معامل السنن
 ه(. 388ي، )ت: بكر القفال الشاش

(،  4٩7-12/4٩6(، سووووووري أعوووووو م النووووووب   )215-2/214ترمجتووووووه يف: وفيووووووات األعيووووووان )  
 (.283-3/282طبقات الشافعية الكرب  )

 (.1/75معامل السنن ) (4)
  الشوووهرزوري الكووووردي  أبوووو عمووورو، عثموووان بوووون عبووود الووورمحن )صووو ل الوووودين( بووون عثموووان روووو:    (5)

وو  لصوو لتقووي الوودين، املعووروف ابوون ا  فعي،الشووا ، صوواح  كتوواب "علوووم احلووديث" املعووروف بوو
 ه(. 643"مقدمة ابن الص ل"، )ت: 

(،  362-16/360(، سووووووري أعوووووو م النووووووب   )244-3/243ترمجتووووووه يف: وفيووووووات األعيووووووان )  
 (.328-8/326طبقات الشافعية الكرب  )

 (.٩4صلة الناسك )ص (6)
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 .(1)ليه لو فعلهوال جيوز أن ُ ّمل الدابة فوق ما تطيمل، وال أن يوافمل اآلخر ع
وحنورووووا،  (4)، وعنووود عقبووووة(3)وعوشوووويةً  (2)ويسوووتر  أن ير هووووا النووووزول عنهوووا ُغوووودو ً 

، ويكره املكث علم ظهور الدابوة وروي واقفوة إذا أكثور لغوري (5)وليت ن  النوم علم ظهررا
، وصواحبها (6)، وإن كان قليً  أو حلاجة مل يكره، وجيوز االرداف عليها إذا أطاقتوهحاجة

بتقوودم اآلخوور حبلووه إليووه، وجيوووز االعتقوواب عليهووا رن يركوو   دررا إال أن يرضوومأحوومل بصوو 
، ويسووتر  أن يراعووي مصوولرة الدابووة يف الرعووي والسوورعة والتووأ  (7)روو ا وقتًووا وروو ا وقتوواً 

 حبس  الزمن.

 

توووووو  االحسووووووان علووووووم كوووووول  قووووووال: "إن هللا ك  ☺أوس أن النوووووو   لعمووووووم حووووووديث شووووووداد بوووووون    (1)
: األمور   : الصيد وال اسح وما يفكل من احليووان، ابع شي ..." احلديث. أخرجه مسلم، كتابع

 (.6/72) 1٩55إبحسان ال بح، برقم  
 )الف ر( وطلوع الشم .: الُبكر ، ما بني ص   الغدا  الُغدو  (2)

 (.2/443(، املصبال املنري )15/116العرب ) (، لسان 6/2444الصرال ) 
 : من ص   املغرب إىل العتمة)العشا (، وقيل: من زوال الشم  إىل طلوع الف ر.العشّية (3)

 (.2/412املصبال املنري )، (15/60(، لسان العرب )6/2426الصرال ) 
 : طريمل يف اجلبل ووعنر، واجلمع: عوقو  وعِّقاب.العقبة (4)

 (.2/41٩(، املصبال املنري )1/621(، لسان العرب )1/185هت ي  اللغة لألزرري ) 
 (.2/477(، رداية السالك )65-1/64(، مناسك النووي )٩0-8٩صلة الناسك )ص (5)
  عووون عبووود هللا بووون جعفووورهوووا: موووا رواه مسووولم  يف جوووواز االرداف علوووم الدابوووة أحاديوووث كثوووري   من  (6)

نووه  إو   ، قووال:لقووي بصووبيان أروول بيتووهإذا قوودم موون سووفر تُ   ☺" كووان رسووول هللا    :قووال  ¶
،  فأردفووه خلفووه   رحوود ابووين فاطمووة  ي مث جوو   ،فرملووين بووني يديووه،  فسووبمل يب إليووه  ،قوودم موون سووفر

:دخلنا املدينوة ث ثوة علوم دابوة"فأُ  قال: فضواسل الصورابة،    . أخرجوه مسولم يف صوريره، كتوابع
: فضاسل عبدهللا بن جعفر   (.4/1885) 2428، برقم  ¶ابع

: التوداول، والعقيو : كول شوي  أعقو  شويئا، والليول والنهوار يتعاقبوان: إذا جوا  رو ا  االعتقاب (7)
 وذر  ر ا.

 (.2/41٩ملنري )(، املصبال ا1/616(، لسان العرب )1/182هت ي  اللغة ) 
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قوال النوووي:  .(3): ويكوره أول الليول(2)، قال البيهقي(1)ري آخر الليلويستر  الس 
 .(4)واملختار أنه ال يكره

، ويسوتر  لكبوري الركو  أن يسوري يف آخوره، (5)ويستر  مسواعد  الرفيومل وإعانتوه
وينبغوي  ،اللصووص لوه ويتعورض هطموع فيو ولوئ  يُ  ،أو يعينه يرمل املنقطعل ه يتعهدل ال فإو 
ويت نوو  يسووتعمل الرفوومل وحسوون اخللوومل مووع الغوو م واجلمووال والرقيوومل والسوواسل وغووريرم،  أن

 

: "علويكم الد جلووة  فوإن األرض ُتطوو  الليوول". أخرجوه أبووو  ◙حلوديث أنو  بوون مالوك    (1)
: يف الدجلوة، بورقم   (، والبوزار يف مسونده،  3/28)  2571داوود يف السنن، كتاب: اجلهاد، ابع

(، وأبوو يعلوم يف مسوونده، مسوند أنوو   13/18)  6315ن مالوك، بوورقم  مسوند أيب محوز  أنوو  بو 
(، والبيهقووي يف السونن الكوورب ، مجوواع أبووواب آداب السووفر،  6/301)  3618لووك، بوورقم  بون ما

(. قوووووال  5/41٩)  10342اب: كيفيوووووة السوووووري والتعوووووري  وموووووا يتسووووور  مووووون الدجلوووووة، بووووورقم  
 (.7/323) 2317رقم  األلبا : )حديث صريح(. صريح أيب داوود لأللبا ، حديث

الفقيوووه الشوووافعي  ،  النيسوووابوريالبيهقووي    موسووومأمحوود بووون احلسوووني بووون علووي بووون  ،  أبوووو بكوووررووو:    (2)
  ،ما من فقيه شافعي إال وللشافعي عليه منوة إال أا بكور البيهقوي"اجلويين: ، قال احلافظ الكبري

  ، واشووووتهربه،غلوووو  عليووووه احلووووديث  "،لتصووووانيفه يف نصوووور  م ربووووه   فوووإن املنووووة لووووه علووووم الشووووافعي
 ه(. 458صاح  كتاب السنن الكرب ، )ت: 

(، طبقووات  366-13/363(، سووري أعوو م النووب   )76-1/75فيووات األعيووان )ترمجتووه يف: و   
 (.12-4/8الشافعية الكرب  )

. السووونن الكووورب   اب كراريوووة السوووري يف أول الليووولعقووود البيهقوووي اا يف السووونن الكووورب  مسووواه:    (3)
  ،ال ترسووووووولوا مواشووووووويكم"  :☺قوووووووال رسوووووووول هللا    :جوووووووابر قوووووووال  (. مث ذكووووووور حوووووووديث5/420)

إذا غابووت    تنبعووث  اطنيفووإن الشووي   مووة العشووا رن حوو، توو ر  فو ،  غابووت الشووم   كم إذاوصووبيانو 
:  حووو، تووو ر  فرموووة العشوووا   ،الشووم  : األشوووربة، ابع ". أخرجوووه مسووولم يف صوووريره، كتوووابع

   (.3/15٩5) 2013األمر بتغطية اال  ، وإيكا  السقا ، برقم  
ولووي  يف روو ا احلووديث    ،ظوورروو ا الوو ي ذكووره البيهقووي موون إطوو ق الكرارووة فيووه نقووال النووووي: "  (4)

".  ال يكوووره  :فاالختيوووار أنوووه   الووو ي اسوووتدل بوووه موووا يقتضوووي إطووو ق الكراروووة يف حووومل املسوووافرين
 (.4/3٩3اجملموع )

 .(425-1/424)(، رداية السالك 4/3٩3اجملموع ) (5)
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، وينووزه لسووانه عوون الشووتم والغيبووة ولعنووة (1)املخاصوومة واملزامحووة يف الطوورق واملوووارد إذا أمكنووه
ضووووعيًفا وال يواووووه علووووم الوووودواب وغريرووووا ومجيووووع األلفووووا  القبيرووووة، وال ينهوووور سوووواسً  وال 
 .(2)خروجه بغري زاد وراحلة، بل يواسيه  ا تيسر، وإال رده رداً مجي ً 

، وتكووره املبالغووة (3)سووبح إذا رووب  واداًي وحنوووهإذا عوو  شوورفًا ويويسووتر  أن يكوورب  
 .(4)ب لك  / يف رفع الصوت 

ويستر  إذا أشرف علم قرية يريد دخوهلا أو منزل أن يقول: "اللهم إ  أسألك  
 .(5)خريرا، وخري أرلها، وخري ما فيها، وأعوذ بك من شررا، وشر أرلها، وشر ما فيها"

 

(، ردايوووووة السوووووالك  1/66مناسوووووك النوووووووي )  (،4/3٩4اجملمووووووع )(،  ٩1صووووولة الناسوووووك )ص  (1)
(2/480-482.) 

 (.1/66(، مناسك النووي )3/422(، الن م الوراج )3٩4-4/3٩3اجملموع ) (2)
قووال: "كنووا إذا صووعد  كوورب ، وإذا نزلنووا سووّبرنا". أخرجووه    ¶حلووديث جووابر بوون عبوودهللا    (3)

 (.4/57) 2٩٩3بيح إذا رب  واداي، برقم  البخاري، كتاب: اجلهاد والسري، اب: التس
كنوووا إذا أشووورفنا علوووم واد  ف  ،☺نوووا موووع النووو   ك  :قوووال  ◙أيب موسوووم األشوووعري  حلوووديث    (4)

اي أيهوا النواس اربعووا علوم أنفسوكم فوإنكم ال  "  :☺فقال الن    ،ارتفعت أصواتنا ،رللنا وكرب 
. أخرجووووه    "  امسوووه وتعوووواىل جوووده، تبوووارك  إنووووه مسيوووع قريوووو   ،إنوووه معكوووم  ،تووودعون أصوووم وال غاسبووووا

  2٩٩2يف التكبوووري، بووورقم    البخووواري، كتووواب اجلهووواد والسوووري، اب موووا يكوووره مووون رفوووع الصووووت
(، ومسووووولم، كتووووواب: الووووو كر والووووودعا  والتوبوووووة واالسوووووتغفار، اب: اسوووووترباب خفوووووض  4/57)

 (.8/73) 2704الصوت ال كر، برقم  
  :د دخوهلوا إال قوال حوني يراروامل يور قريوة يريو   ☺أن الن     ◙بن سنان حلديث صهي   (5)

ع ومووا أقللوون ورب الشووياطني ومووا  "اللهووم رب السووموات السووبع ومووا أظللوون، ورب األرضووني السووب
ونعوووذ بووك موون    ،فووإ  نسووألك خووري روو ه القريووة، وخووري أرلهووا   أضووللن، ورب الوورايل ومووا ذريوون
، مجواع أبوواب  ". أخرجه البيهقي يف السنن الكورب ، كتواب احلوجشررا وشر أرلها وشر ما فيها

(، والنسواسي  5/414)  10320آداب السفر، اب: موا يقوول إذا رأ  قريوة أراد دخوهلوا، بورقم  
  10302يف السووونن الكووورب ، كتووواب السوووري، اب: موووا يقوووول إذا رأ  قريوووة يريووود دخوهلوووا، بووورقم  

(، واهليثموووي يف جمموووع الزواسووود، كتووواب األذكوووار، اب: موووا يقوووول إذا رأ  قريوووة، بووورقم  201/٩)
= 

 /ب[82]
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 جنعلووووووك يف حنوووووووررم، ونعوووووووذ ا أو غووووووريرم: "اللهووووووم إ وأن يقووووووول إذا خوووووواف  ًسوووووو 
: "ال إلوووووووووووه إال هللا العظووووووووووويم ، وأن يووووووووووودعو بووووووووووودعا  الكووووووووووورب (1)بوووووووووووك مووووووووووون شوووووووووووروررم"

، ال إلوووووووووه إال هللا رب العووووووووور  العظووووووووويم، ال إلوووووووووه إال هللا رب السوووووووووموات ورب (2)احللووووووووويم
، وأن (4)" اي حووووووووووووي اي قيوووووووووووووم برمحتووووووووووووك أسووووووووووووتغيث" (3)األرض رب العوووووووووووور  الكوووووووووووورم"

 ي ال يضووووووور موووووووع امسوووووووه شوووووووي  يف األرض وال يف السوووووووما  وروووووووو "بسوووووووم هللا الووووووو يقوووووووول: 
وأن يقووووووووووول: "أعوووووووووووذ بكلمووووووووووات هللا التامووووووووووات موووووووووون شوووووووووور مووووووووووا  ،(5)السووووووووووميع العلوووووووووويم"

 

". متوام املنوة  احلديث صريح لكن من غوري رو ه الطريومل(. قال األلبا : "10/135) 17118
 (.1/323لتعليمل علم فقه السنة )يف ا

: كوان إذا خواف قوموا قوال: "اللهوم  -  ☺-أن النو    ◙حلديث أيب موسم األشوعري  (1)
موا، بورقم  إ  جنعلك...". أخرجه أبو داوود، كتاب الص  ، اب: ما يقول الرجل إذا خواف قو 

  1٩720(، وأمحد، أول مسند الكوفيني، حوديث أيب موسوم األشوعري، بورقم  2/8٩) 1537
". صوووووريح أيب داوود،  إسوووووناده صوووووريح علوووووم شووووور  الشووووويخني(. قووووال األلبوووووا : "32/4٩4)

 (.5/263) 1375حديث رقم  
يف  ، قبووووووول العظوووووويم احللووووووويم، لكوووووون املثبوووووووت رووووووو املوافووووووومل ملووووووا جوووووووا   رب العوووووور يف ) ( زايد :    (2)

 الصريرني.
هللا    يوودعو عنوود الكوورب "ال إلووه إال  ☺، قووال: كووان رسووول هللا  ¶حلووديث ابوون عبوواس    (3)

: الوووودعوات، اب الوووودعا  عنوووود الكوووورب، بوووورقم     6346العظوووويم...". أخرجووووه البخوووواري، كتووووابع
: دعووووا  الكوووورب، بوووورقم  8/75) : الوووو كر والوووودعا  والتوبووووة واالسووووتغفار، ابع (، ومسوووولم، كتووووابع

2730 (8/85.) 
كووان إذا كربووه أموور، قووال: "اي حووي اي قيوووم..." أخرجووه    ☺حلووديث أنوو  بوون مالووك أن النوو     (4)

(، والنسواسي يف السونن  5/425)  3524، برقم  ☺تم ي، أبواب الدعوات عن رسول هللا ال
(، والبيهقووي يف كتوواب األمسووا  والصووفات عوون ابوون مسووعود،  ٩/212)  10330الكوورب ، بوورقم  

(، وقووووال: وروووو ا مووووع إرسوووواله  1/288)  215احليووووا  هلل، بوووورقم  اب: مووووا جووووا  يف إثبووووات صووووفة  
 (.2/868) 4777نه حسن. صريح اجلامع، برقم  أصح، وحكم األلبا  علم احلديث ر

يقوول: "مون قوال: اسوم هللا الو ي    ☺أنوه قوال: مسعوت رسوول هللا    ◙حلديث عثموان  (5)
، مل يضووووره شووووي  ".  وال يف السووووما  ورووووو السووووميع العلوووويم  ال يضوووور مووووع امسووووه شووووي  يف األرض

= 
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 .(1)خلمل"
 مع جع مظ حط}ٱوإذا استصووووووعبت دابتووووووه، قووووووال النووووووووي: يقوووووورأ يف آذاهنووووووا 

 .(4()3)وإذا انفلتت  د : "اي عباد هللا احبسوا مرتني أو ث اًث" (2){...اآلية 

 

: موا ي قوول إذا أصوبح، بورقم  أخرجه: أبو داوود يف سوننه، أول كتواب األدب، أبوواب النووم، ابع
، اب: الودعا  إذا  ☺(، والتم ي يف سننه، أبواب الدعوات عن الرسوول  4/323) 5088

(، وقوووال: )رووو ا حوووديث حسووون صوووريح غريووو (،  5/330)  3388أصوووبح وإذا أمسوووم، بووورقم
  386٩ب الووودعا ، اب: موووا يووودعو بوووه الرجووول إذا أصوووبح وإذا أمسوووم، بووورقم  وابووون ماجوووه، كتوووا

(. وحكووم األلبووا  عليووه  1/4٩8)  446د عثمووان بوون عفووان، بوورقم  (، وأمحوود، مسوون2/1273)
 (.1/413) 655الصرة. صريح التغي ، برقم  

يقوووول: "مووون نوووزل منوووزال    ☺قالوووت: مسعوووت رسوووول هللا    ▲حلوووديث خولوووة بنوووت حكووويم    (1)
، مل يضوووره شوووي  حووو، يرحتووول مووون منزلوووه  التاموووات مووون شووور موووا خلوووملبكلموووات هللا  فقوووال: أعووووذ  

: الوو كر والوودعا  والتوبووة واالسووتغفار، اب: يف التعوووذ موون سووو     ذلووك". أخرجووه مسوولم، كتووابع
 (.8/76) 2708القضا ، برقم

 (.4/161(، االتقان يف علوم القرآن )2/256الدر املنثور ) ،1، اآلية:  سور  آل عمران  (2)
  ،رو افو كرت أ      وكنا مجاعوة ع وزوا عنهوا  ،وجربت أ  ر ا يف دابة انفلتت مناقال النووي: " (3)

وحكووم يل شوويخنا أبووو حمموود بوون أيب اليسوور    ،فوقفووت   وورد ذلووك  اي عبوواد هللا احبسوووا   :فقلووت
 (.4/3٩6". اجملموع )فوقفت يف احلال  غلة انفلتتيف ب :فقال،  أنه جربه -رمحه هللا-

: " إذا انفلتووووت دابووووة  ☺أنووووه قووووال: قووووال رسووووول هللا    ◙عبوووود هللا بوووون مسووووعود  حلووووديث    (4)
ينووواد: اي عبووواد هللا احبسووووا، اي عبووواد هللا احبسووووا، فوووإن هلل عوووز وجووول يف  فل   أحووودكم ررض فووو  

(،  10/217)  10518ري، بوورقم  . أخرجووه الطووربا  يف املع ووم الكبوو األرض حاضوورا سيربسووه "
(،  1/455)  508وابوون الس ووين يف عموول اليوووم والليلووة، اب: مووا يقووول إذا انفلتووت دابتووه، بوورقم  

أو أراد غوووواث أو    انفلتوووت دابتوووهاألذكوووار، اب: موووا يقووول إذا    واهليثمووي يف جمموووع الزواسووود، كتوواب
امع الصووغري  (، وقووال األلبووا : "ضووعيف". ضووعيف اجلوو 10/132)  17105أضوول شوويئا، بوورقم  

 (.1/58) 404وزايداته، حديث رقم 
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وووووووووودا   ووووووووووز (1)ويسووووووووووتر  احلِّ يف السووووووووووري للسوووووووووورعة، وتنشووووووووووي  الوووووووووودواب  (2)أو الرَّجو
 .(3)والنفوس، وترو ها

ويسوووووووتر  خدموووووووة املسوووووووافر الووووووو ي لوووووووه نووووووووع فضووووووويلة  وإن كوووووووان اخلوووووووادم أكووووووورب 
 .(4)سنا

 

 مكتوب يف احلاشية: من حدا  دو. (1)
دوا حو  من حدا  دو:  واحلدا   وا وُحدوا  حِّ  ورو: صوت الغنا  ل بل. دن
 (.14/168(، لسان العرب )6/230٩(، الصرال )5/121هت ي  اللغة ) 

: مصدر رجوز يرُجوز، وروو: حبور مون حبوور الشوعر، ونووع مون أنواعوه، وروو: وزن يسوهل يف  الرَّجوز (2)
 السمع ويقع يف النف .

 (.1/21٩(، املصبال املنري )5/350(، لسان العرب )10/323  اللغة )هت ي 
  ،وكووان حسوون الصوووت  ،أجنشووة  :حوواد يقووال لووه  ☺كووان للنوو     :قووال  ◙ديث أنوو   حلوو   (3)

".  يعوين ضوعفة النسوا "  :قوال قتواد ،  ال تكسور القووارير" رويودك اي أجنشوة" :☺فقال له الن  
: األدب، ابع   البخوووووواري  أخرجووووووه : املعوووووواريض مندوحووووووةع عوووووون الكوووووو ب،  يف صووووووريره، كتووووووابع

للنسوا ،    ☺(، ومسلم يف الصريح، كتاب: الفضاسل، اب: رمحة النو   8/47) 6211برقم
 (.7/7٩) 2323وأمنر السواق مطاايرن الرفمل ذن، برقم  

  :هخرجت موع جريور ابون عبود هللا يف سوفر فكوان خيودمين فقلوت لو   :قال  ◙حلديث أن   (4)
شووويئا آليوووت أال أصووور  أحووودا    ☺نصوووار تصووونع برسوووول هللا  إ  رأيوووت األ  :فقوووال   ال تفعووول

يف صوووريره، كتووواب    البخووواري  أخرجوووه  .وكوووان جريووور أكووورب مووون أنووو   :قوووال  ،مووونهم إال خدمتوووه
(، ومسووولم يف صوووريره،  4/35)  2888اجلهووواد والسوووري، اب فضووول اخلدموووة يف الغوووزو، بووورقم  

: فضوووووواسل الصوووووورابة : يف╚  كتووووووابع ، بوووووورقم  ╚حسوووووون صووووووربة األنصووووووار    ، ابع
2513 (4/1٩51.) 
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 .(3()2)ارعة الطريملول يف ق، والنز (1)ويكره ضرب الدابة يف وجهها 
، (4)بكلموات هللا التاموات مون شور موا خلومل"ويسن أن يقول إذا نوزل منوزال: "أعووذ 

وشورِّ موا ]اي أرض ريبِّّ وربك اّلّل، أعووذ اّلّل مون شورِّك عليه الليل: " (5)وأن يقول إذا جن
واحليوة  ودٍ أسٍد وأسو  شر من به أعوذ ،، وشرِّ ما خلمل فيك، وشرِّ ما يدب  عليك (6)[فيك 

 .(8()7)"ومن ساكن البلد، ووالٍد وما ولد ،والعقرب 

 

أخرجوه    .الوسوم يف الوجوه  ، وعونعن الضرب يف الوجه  ☺هنم رسول هللا   :حلديث جابر قال (1)
يف صووريره، كتوواب: اللبوواس والزينووة، اب: النهووي عوون ضوورب احليوووان يف وجهووه وومسووه    مسوولم

 (.3/1673) 2116فيه، برقم
ارون ررجلهوم، واملوراد: نفو   قارعة الطريمل: وسطه، وقيول: أعو ه، وروو املوضوع الو ي يقرعوه املو  (2)

 الطريمل ووجهه.
 (.  2/4٩٩(، املصبال املنري )4/45(، النهاية البن األثري )1/155هت ي  اللغة ) 

   فوووواجتنبوا الطريوووومل  سووووتموإذا عرّ ...،  "  :قووووال  ☺أن رسووووول هللا    ◙حلووووديث أيب رريوووور     (3)
: االموار ، اب:  يف صوريره، ك  مسولم  أخرجوه .ومأو  اهلوام الليل " ،فإهنا طرق الدواب توابع

 (.3/1525) 1٩26مراعا  مصلرة الدواب يف السري، برقم  
 (.43-42حلديث خولة بنت حكيم، سبمل خترجيه )ص (4)
 ، وجن عليه الليل، أي: سته بظ مه.هسوت  ، أي:ن ه جّناالشي و جيُ  جنَّ  (5)

 (.1/111(، املصبال املنري )13/1٩2رب )(، لسان الع10/268هت ي  اللغة ) 
 "وشر ما فيك" مكتوب من املصح يف احلاشية. (6)
قولوووه: األسوووود، املوووراد بوووه: نووووع مووون احليوووة أسوووود اللوووون، وأفوووردت الووو كر  ألهنوووا أخبوووث أنوووواع    (7)

والبلود    ،اجلون الو ين روم سوكان األرض  :يريود بوه  ،سواكن البلود   :قوله  يات، وقال اخلطايب: "احل
و تموووول أن يكووووون أراد    ،مل يكوووون فيووووه بنووووا  ومنووووازل  مووووا كووووان مووووأو  للريوووووان وإن   :رضموووون األ
 ".الشياطني :وما ولد  ،إبلي  :الوالد 

(، املفوووواتيح يف شوووورل  2/100(، حتفووووة األبوووورار شوووورل مصووووابيح السوووونة )2/25٩معووووامل السوووونن )  
 (.2/475(، رداية السالك )3/227املصابيح )

اي أرض  "  :الليوول قووال  إذا سووافر فأقبوول  ☺سووول هللا  كووان ر   :قووال  ¶ابوون عموور  حلووديث    (8)
، اب: موا يقوول الرجول  ..." أخرجه أبو داوود، كتاب اجلهادريب وربك هللا أعوذ اهلل من شرك

= 
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،والسونة يف كيفيوة (1)ويستر  للرفقة أن ينزلوا جمتمعني، ويكره تفرقهم لغري حاجوة 
قبيووول الصوووبح نصووو  ذراعوووه ووضوووع  (2)نووووم املسوووافر "أن يضوووط ع علوووم حينوووه، وإذا عوووّرس

 .(3)رأسه علم كفه"
، وأن يكورب علوم كول شورف (4)رجوع إىل أرلوهوالسنة إذا قضم حاجته أن يع ل ال

 

  6161(، وأمحوووووود، مسووووووند عبوووووودهللا بوووووون عموووووور، بوووووورقم  3/34)  2603إذا نووووووزل املنووووووزل، بوووووورقم  
،  سوووووووفر فأقبووووووول الليووووووول  موووووووا يقوووووووول إذا كوووووووان يف(، والنسووووووواسي يف السووووووونن الكووووووورب ،  10/301)

". ضعيف أيب داوود، اب: موا يقوول  إسناده ضعيف(، قال األلبا : "٩/208) 10322برقم
 (.2/323) 1/44٩املنزل، برقمالرجل إذا نزل  

  ،كان الناس إذا نزلوا منزال تفرقوا يف الشعاب واألوديوة  :قال  ◙حلديث أيب ثعلبة اخلشين  (1)
فلووم    " ه الشووعاب واألوديووة إمنووا ذلكووم موون الشوويطان إن تفوورقكم يف روو "  :☺فقووال رسووول هللا  

  لويهم ثووب لعمهوم.، حو، يقوال: لوو ُبسو  عينزلوا بعود ذلوك منوزال إال انضوم بعضوهم إىل بعوض
: موووا يووفمر مووون انضووومام العسوووكر، وسوووعته، بووورقمأبوووو داود  أخرجووه   2628، كتووواب اجلهووواد، ابع

(،  2٩/272)  17736رقم  (، وأمحوود، مسووند الشوواميني، حووديث أيب ثعلبووة اخلشووين، بوو 3/67)
إسوووووناده  (، قوووووال األلبوووووا : "6/408)  26٩0وابووووون حبوووووان يف صوووووريره، اب املسوووووافر، بووووورقم  

: مووووا يووووفمر موووون انضوووومام العسووووكر، وسووووعته  أيب داوود،". صووووريح  صووووريح ، حووووديث رقووووم  ابع
2363 (7/378  .) 

 يل  للنوم واالستاحة، من عّرس يعّرس.: نزول املسافر يف آخر اللالتعري  (2)
 (.3/206(، النهاية البن األثري )3/٩48(، الصرال )1/328العني ) 

إذا كان يف سوفر فعوّرس بليول اضوط ع    ☺قال: كان رسول هللا   ◙ث أيب قتاد  حلدي (3)
علووم حينووه، وإذا عووّرس قبيوول الصووبح نصوو  ذراعووه، ووضووع رأسووه علووم كفووه. أخرجووه مسوولم يف  

: قضووا  الصوو   الفاستووة واسووترباب تع يوول  صووريره،   : املسوواجد ومواضووع الصوو  ، ابع كتووابع
 (.1/467) 683قضاسها، حديث رقم  

"السوفر قطعوة مون العو اب حنوع أحودكم    :قوال  ☺أن رسوول هللا    ◙ديث أيب ررير  حل (4)
يف صووووريره،    البخوووواري  أخرجوووهفووووإذا قضوووم هنمتووووه فليع ووول إىل أرلووووه"  ونوموووه     طعاموووه وشوووورابه

: السووفر قطعووة موون العوو اب، بوورقم  أبوووا (، ومسوولم يف صووريره،  3/8)  1804ب العموور ، ابع
: السفر قطعة من الع اب، برقم   : االمار ، ابع  (.3/1526) 1٩27كتابع
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مث يقول: "ال إله إال هللا وحوده ال شوريك لوه، لوه امللوك، ولوه  من األرض ث ا تكبريات،
احلمد، ورو علم كل شي  قدير، آيبون اتسبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق 

 .(1)هللا وعده، ونصر عبده، ورزم األحزاب وحده"
، ويسوتر  إذا قورب مون وطنوه أن يرسول (2)ىل أرلوه رديوةويستر  لوه أن  مول إ

إىل أرلوووه مووون يعلمهوووم بقدوموووه، إال أن يكوووون يف قافلوووة اشوووتهر عنووود أرووول البلووود وصووووهلا 
، وأن يسوورع السوري إذا وقووع بصووره علووم (4)أرلووه لووي ً  (3)الوودخول، ويكووره أن يطورق /ووقوت

أسووألك خريرووا..." الوودعا  ، وأن يقووول: إذا وقووع بصووره عليهووا: "اللهووم إ  (5)جوودار بلووده

 

يكورب    ،كان إذا قفول مون غوزو أو حوج أو عمور   ☺أن رسول هللا   ¶ ديث ابن عمرحل (1)
...". أخرجوه البخواري يف  إله إال هللاال  "  :مث يقول  ،علم كل شرف من األرض ث ا تكبريات

(،  8/82)  6385صووووريره، كتوووواب: الوووودعوات، اب الوووودعا  إذا أراد سووووفرا أو رجووووع، بوووورقم  
ومسوووولم يف صووووريره، كتوووواب: احلووووج، اب: مووووا يقووووول إذا قفوووول موووون سووووفر احلووووج وغووووريه، بوووورقم  

1344 (2/٩80.) 
،  ليهود إىل أرلوهأحدكم من سفر ف  إذا قدم"  قال:  ☺أن رسول هللا   ▲عاسشة حلديث  (2)

  27٩1". أخرجووووه الوووودارقطين يف سووووننه، اب: املواقيووووت، بوووورقم  وليطوووورفهم ولووووو كانووووت ح ووووار 
(،  6/75)  3٩05(، والبيهقووي يف شووع  االحووان، اب: فضوول احلووج والعموور ، بوورقم  3/375)

 (.3/62٩) 1436قال األلبا : "ضعيف جدا". السلسلة الضعيفة، برقم  
 قعد: طلع، وكل ما أتم لي  فقد طرق، ورو طارق.طُروقا من اب   طرق الن م (3)
 (.2/371(، املصبال املنري )6/271(، ا كم وا ي  األعظم )4/1515الصرال ) 
: "إذا أطوال أحودكم الغيبوة، فو   ☺قوال: قوال رسوول هللا    ¶حلديث جابر بون عبودهللا   (4)

:يطووُرق أرلووه لووي ". أخرجووه البخوواري يف   ال يطوورق أرلووه لووي ،    صووريره، كتوواب النكووال، ابع
:  7/3٩)  5244بووورقم   : االمووووار ، ابع (، ومسوووولم يف صووووريره، عووون أنوووو  بوووون مالوووك، كتووووابع

 (.3/1527) 1٩28كرارة الطروق، برقم  
فنظور إىل    ،" كوان إذا قودم مون سوفر  ☺أن النو     ◙حلديث أن   أي: ُيسن له ذلك    (5)

يف    البخوووواري  أخرجووووههووووا"  كووووان علووووم دابووووة حركهووووا موووون حب  وإن   ،جوووودران املدينووووة أوضووووع راحلتووووه
 (.3/23) 1886صريره، فضاسل املدينة، برقم

 [/أ83]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 188 

لقوووم املسوووافر، وأن يقوووال لوووه إن كوووان حاًجوووا: "قبووول هللا ح وووك، . والسووونة أن يُت(1)املتقووودم
، وإن كوووان غوووازايً "احلمووود هلل الووو ي نصووورك وأكرموووك (2)وغفووور ذنبوووك، وأخلوووف نفقتوووك"

 .(3)وأعزك"
والسوووووووونة إذا وصوووووووول بلووووووووده أن يبوووووووودأ قبوووووووول دخولووووووووه منزلووووووووه رقوووووووورب مسوووووووو د إليووووووووه 

  فوووووووإن كوووووووان مشوووووووهورًا يقصوووووووده النووووووواس (4)عتوووووووني بنيوووووووة صووووووو   القووووووودومفيصووووووولي فيوووووووه رك
 

 (.181سبمل خترجيه )ص (1)
فقوال: إ  أريود رو ا الوجوه احلوج.    ☺قوال: جوا  غو م إىل النو    ¶حلديث ابن عمر  (2)

ووجهوووك يف اخلوووري،     غووو م، زودك هللا التقوووو ،"اي، فقوووال:  ☺قوووال: فمشوووم معوووه رسوووول هللا  
اي غو م،  "قال: فرفوع رأسوه إليوه، فقوال:    ،☺فلما رجع الغ م سلم علم الن   "،  وكفاك املهم

الطوووربا  يف املع وووم األوسوووو ، اب:    رواه  ".قبووول هللا ح وووك، وغفوووور ذنبوووك، وأخلوووف نفقتووووك
  ، وابوون السووين يف عموول اليوووم والليلووة، اب: مووا(5/16)  4548العووني، موون امسووه عبوودان، بوورقم

موووا يقوووال    :اب(، واهليثموووي يف جمموووع الزواسووود،  1/481)  533يقووول ملووون قووودم مووون حوووج، بوورقم  
بوون سووامل، ويقووال:  فيووه مسوولمة  (، وقووال: "3/211)  5285، بوورقمللروواج عنوود الوووداع والرجوووع

 ".مسلم بن سامل اجلهين، ضعفه الدارقطين
فكسووووت عووور     يف مغوووز  لوووه، فترينوووت قفلوووه،  ☺كوووان رسوووول هللا  حلوووديث عاسشوووة، قالوووت:    (3)

بيووووويت منطوووووا، فلموووووا دخووووول اسوووووتقبله، فأخووووو ت بيوووووده، فقلوووووت: احلمووووود هلل الووووو ي نصووووورك وأعوووووزك  
: اللبوووووا  ..." احلوووووديث، رواهوأكرموووووك : يف الصوووووور، بووووورقم  أبوووووو داوود يف سوووووننه، كتوووووابع س، ابع
موا يقوول ملون  ، والنساسي يف السنن الكرب ، كتاب: عمل اليوم والليلة، اب:  (4/73) 4153

  5468(، وابووووووون حبوووووووان يف صوووووووريره، بووووووورقم  ٩/206)  10316، بووووووورقم  قفووووووول مووووووون غزوتوووووووه
(، وقووال األلبووا : "صووريح". التعليقووات احلسووان علووم صووريح ابوون حبووان،  12/281-282)

 (.8/85) 5444برقم  
فركوع    ،كوان إذا قودم مون سوفر بودأ املسو د   ☺أن النو    ◙حلديث كعو  بون مالوك  (4)

: حوديث كعو  بون  يف صرير  البخاري  أخرجه  .مث جل   ،فيه ركعتني : املغازي، ابع ه، كتابع
: حووديث توبووة كعوو   6/3)  4418مالووك، بوورقم   : التوبووة، ابع (، ومسوولم يف صووريره، كتووابع

 (.4/2120) 276٩بن مالك وصاحبيه، برقم  
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اسوووووووووتر  أن يقعووووووووود يف املسووووووووو د إذا كوووووووووان ارزًا، وإال ذرووووووووو  إىل بيتوووووووووه، وإذا وصووووووووول 
ًا ال يغادر حووناً"  .(2()1)بيته استر  أن يقول: "توا توا لربنا أون

لقوادم وتستر  النقيعة: وري طعام يعمل لقودوم املسوافر، ويطلومل علوم موا يعملوه ا
 .(4()3)له وعلم ما يعمله غريه

وينبغووي أن يكوووون بعووود رجوعووه مووون احلوووج خووريًا مموووا كوووان قبوول توجهوووه  فووو لك مووون  
 .(5)ع مات قبول ح ه

  

 

 (: ال يتك إمثا.آب إذا رجع، )ال يغادر حوونا (: من( أي: ت  علّي، )أوا)توا (1)
(، حاشووية اجلموول  1/218(، لسووان العوورب )4/400(، اجملموووع )1/7٩األثووري )  البوونالنهايووة    
(2/487.) 

إذا دخول بيتوه قادموا مون سوفر قوال:    ☺هللا    " كان رسول  :قال ¶ابن عباس حلديث  (2)
..". أخرجووه أمحوود يف مسوونده، وموون مسووند بووين راشووم، مسووند عبوودهللا بوون العبوواس،  "توووا توووا.

اب مووووا يقووووول املسووووافر إذا رجووووع موووون سووووفره  (، والطووووربا  يف الوووودعا ،  4/156)  2311بوووورقم  
ا يقوول إذا قودم  م(، وابن السين يف عمل اليوم والليلة، اب:  1/267) 852، برقم ودخل بيته

ابوون حبووان يف صووريره، اب: ذكوور مووا يقووول املوور   ، و (477)ص  موون سووفره فوودخل علووم أرلووه
".  حسونوقوال األلبوا : ".  (6/431)  2716عند دخوله بيتوه إذا رجوع قواف  مون سوفره، بورقم  

 (.4/340) 2705التعليقات احلسان، برقم  
(، املصوووووووووبال املنوووووووووري  8/362(، لسوووووووووان العووووووووورب )3/12٩3(، الصووووووووورال )1/211الزارووووووووور )  (3)

(2/622.) 
  .ملووا قوودم املدينووة حنوور جووزورا أو بقوور "  ☺أن رسووول هللا  "  ¶بوون عبوودهللا    ديث جووابرحلوو   (4)

 (.4/77) 308٩، كتاب اجلهاد والسري، اب الطعام عند القدوم، برقم  البخاري أخرجه
صووووولة    (،1/261(، إحيوووووا  علووووووم الووووودين )1/٩2(، أدب الووووودنيا والووووودين )4/1٩٩احلووووواوي )  (5)

(، شورل  7/517(، كفايوة النبيوه )34ر  )ص(، القِّر  لقاصد أم القُ 103-102الناسك )ص
 (.3/3٩4السيوطي علم مسلم )
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 البيع  (1)كتاب 
يف مقابلوووووة شوووووي ، ويسووووومم شووووورا  أيضوووووا، وكووووو ا يسووووومم  (2)البيوووووع: بووووودل )شوووووي (

 .(3)الشرا  بيًعا

ال قابووووووووول يف مقابلوووووووووة مووووووووو  قابووووووووول للتصووووووووورف (4)والبيوووووووووع الشووووووووورعي: بووووووووودل )موووووووووال(
للتصوووووورف، إبجيوووووواب وقبووووووول أو مووووووا يقوووووووم مقامهمووووووا، علووووووم الوجووووووه املووووووأذون فيووووووه، ورووووووو 

 .(5)سب  امللك 

، فقووووووال قوووووووم: الزراعووووووات  (6)واختلووووووف العلمووووووا  يف أي املكاسوووووو  أفضوووووول شوووووورًعا
، وقووووووال آخوووووورون: االكتسوووووواب (7)حلصووووووول التوكوووووول فيهووووووا واالخوووووو ص واختوووووواره املوووووواوردي

ال املوووووووووواوردي: ورووووووووووو أشووووووووووبه  وووووووووو ر  : الت ووووووووووار ، قوووووووووو ، وقووووووووووال آخوووووووووورونالصووووووووووناعات 
، وقوووووال النوووووووي: إن كوووووان يعمووووول بيوووووده فالصوووووناعة أفضووووول، وإن كوووووان يوووووزرع (8)الشوووووافعي

 

الكتووواب لغوووة: مصووودر كتووو  يكتووو  كتووواا وكتابوووة، مث مسوووي بوووه املكتووووب، ويطلووومل علوووم الضوووم    (1)
 .ت  الكتاب: إذا مجع احلروف، وضم بعضها إىل بعضواجلمع، يقال: ك

ة علوووم أبوووواب وفصوووول  أو جلملوووة تتصوووة مووون العلوووم مشوووتمل  ،سوووم لضوووم تصووووصااصوووط حا:    
، أسوووووووىن  (1/14(، املطلوووووووع )2/111(، الووووووونظم املسووووووتع ب )10/88هتووووووو ي  اللغووووووة ).  غالبووووووا

 (.1/58(، هناية ا تاج )1/4املطال  )
 يف )ز(: علم شي . (2)
 (.1/6٩(، املصبال املنري )1/175(، حترير ألفا  التنبيه )3/118٩الصرال ) (3)
 يف )ز(: علم مال. (4)
  (،1/108طلبوووة الطلبوووة لووون م الووودين النسوووفي )  (،4/345(، حبووور املووو ر  )5/11احلووواوي )  (5)

 .(1/48التعريفات لل رجا  )(، ٩/14٩اجملموع )
 (.٩/5٩جملموع )(، ا4/346(، حبر امل ر  )15/153(، )13-5/11احلاوي ) (6)
 (.15/153احلاوي ) (7)
 (.5/11احلاوي ) (8)
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 .(3)، وقد ورد فيهما أحاديث صريرة(2)أفضل (1)بنفسه وأجراسه )فالزروع(
 -2  عقووووووود املعاوضووووووات  كووووووالبيع، واالجووووووار . -1: (4)وأسووووووباب امللووووووك مثانيووووووة

والصووودقة  -7 (6)والوقوووف -6والوصوووية  -5واهلبوووات  -4واملووورياا  -3 (5)االصوووداق[]و 

 

 يف )ز(: فالزراعة. (1)
 .(٩/5٩اجملموع ) (2)
  ☺النووووووو   أن    ◙فمووووووون األحاديوووووووث الووووووووارد  يف فضووووووول الصوووووووناعة، موووووووا رواه املقووووووودام    (3)

وإن نووووو  هللا داود    ،أيكووووول مووووون عمووووول يووووودهموووووا أكووووول أحووووود طعاموووووا قووووو  خوووووريا مووووون أن  "  :قوووووال
: البيووووووووع، اب  كوووووووان أيكووووووول مووووووون عمووووووول يوووووووده  عليوووووووه السووووووو م ". أخرجوووووووه البخووووووواري، كتوووووووابع

 (.3/57) 2072كس  الرجل وعمله بيده، برقم  
قووووووووال: قووووووووال رسووووووووول هللا    ◙ا: جووووووووا  حووووووووديث يف فضوووووووول الزراعووووووووة، عوووووووون أنوووووووو   وأيضوووووووو 
، أو إنسوووووووان، أو  طوووووووريفيأكووووووول منوووووووه     يووووووزرع زرعوووووووا، أو  غرسوووووووايغووووووورس  مسووووووولم    : "مووووووا مووووووون☺

: احلوووووورا واملزارعووووووة، اب فضوووووول  صوووووودقة  ذيمووووووة إال كووووووان لووووووه بووووووه ". أخرجووووووه البخوووووواري، كتووووووابع
:3/103)  2320الووووووزرع والغوووووورس إذا أكوووووول منووووووه، بوووووورقم   :    (، ومسوووووولم، كتووووووابع املسوووووواقة، ابع

 (.5/28) 1553فضل الغرس والزرع، برقم  
كفايوووووووووووة    (،7/280(، حبوووووووووور املوووووووووو ر  )15/208(، اجملمووووووووووووع )7/475احلوووووووووواوي الكبووووووووووري )  (4)

 (.1/317(، األشباه والنظاسر للسيوطي )11/376النبيه )
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
ومسوووووي  لغوووووة: مصووووودر وقوووووف الووووودار يقفهوووووا، أي: حبسوووووها، وال يقوووووال: أوقوووووف الووووودار،    الوقوووووف  (6)

 ، أي: حمبوسة.وقفا  ألن العني موقوفة
حووووب  مووووال حكوووون االنتفوووواع بووووه مووووع بقووووا  عينووووه، ممنوووووع موووون التصوووورف يف عينووووه،  اصووووط حا:    

 .وتصرف منافعه إىل وجه من وجوه الرب، يقصد به التقرب إىل هللا تعاىل
(، مغووووووووووين  12/3كفايووووووووووة النبيووووووووووه )  ،(1/344(، املطلووووووووووع )1/237لتنبيووووووووووه )حتريوووووووووور ألفووووووووووا  ا  

 (.3/522ا تاج )
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  فيووووووودخل فيوووووووه االحيوووووووا  واالصوووووووطياد واالحتطووووووواب (1)واالسوووووووتي   علوووووووم )املبوووووووال( -8
 .(2)واالحتشا  والغنيمة

والتصرف فيه بعووض أو  (3)وامللك حكم شرعي، ورو: إاحة االنتفاع )اململوك( 
 .(4)غريه

 :(5)والبيوع ث ثة أنواع
 بيع أعيان موجود ، ورو املراد رنا. -1
 .(6)وبيع أعيان يف ال مة ورو املراد يف كتاب السلم -2
 .(7)وبيع منافع/ ورو املعقود له كتاب االجار  -3

 

 يف )ز(: املتاع. (1)
 .الربح والفضل :صل الغنمأو  ،مانن غنم يغنم غُ  :يقال واحد، واملغنم  عىن:  نيمةالغ (2)

علووم وجووه يكووون فيووه  ،  بقووو  الغووزا ، وقهوور الكفوور سووم ملووا يفخوو  موون أموووال الكفوور   اصووط حا: ا  
 .إع   كلمة هللا تعاىل

(،  163-1/162، التعريفوووووات )(1/316ألفوووووا  التنبيوووووه )(، حتريووووور  8/141هتووووو ي  اللغوووووة )  
 (.1/335مع م لغة الفقها  )

 )اململوك(: مكرر  يف )ز(. (3)
 (.1/45٩(، مع م لغة الفقها  )5/408الن م الوراج ) (4)
(، االقنوواع يف حوول ألفووا  أيب شوو اع للخطيوو   4/8(، الوون م الوروواج )81لوو  العووايل )صاملط  (5)

 (.1/232كفاية األخيار )  (،274-2/273الشربيين )
لغة: مصدر سّلم وأسلوم، ورو:  عىن السلف، يقوال: أسولم الرجول يف الطعوام إذا أسولف   السلوم (6)

 : بيع موصوف يف ال مة.فيه. اصط حا
(، عمووووووود  السوووووووالك  1/110، منهووووووواج الطوووووووالبني )(5/1٩52(، الصووووووورال )1/145الزارووووووور )

(1/15٩.) 
ووور،    -علوووم املشوووهور-بكسووور اهلموووز     االجوووار   (7) ووور أيُجووور وأيجِّ رلغوووة: مووون أجو ،  أو مووون: آجووور يُوووفجِّ

 .هتُ أثبون  :أي، أجرت ف   من عمله ك ا :يقاللعمل، وأصل األجر: الثواب واجلزا  علم ا
مقصوووود ، قابلوووة للبووو ل واالاحوووة، بعووووض معلووووم  واالجوووار  شووورعا: عقووود علوووم منفعوووة معلوموووة    

 وضعا.
(، التعريفووات  3/68حاشووية قليووويب )،  (4/10(، لسووان العوورب )1/21٩حتريوور ألفووا  التنبيووه )  

 (.1/10لل رجا  )

 /ب[83]
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  ألن البيووووع إمووووا صووووريح أو فاسوووود، (1)وفقووووه الكتوووواب ينرصوووور يف مخسووووة أقسووووام 
أن يقوتن بوه القوبض أم ال،  وبتقدير الصرة فهو إما جاسز أو الزم، وعلوم التقوديرين فإموا

رفيوووة تقتضوووي زايد  علوووم وعلووم التقوووديرين فاأللفوووا  املسوووتعملة فيوووه إموووا أن تتوووأثر بقوووراسن ع
 ا، وعلوووووم التقوووووديرين فاملتبايعوووووان قووووود يكوووووو  حووووورين، موجووووو  اللغوووووة أو نقصووووواً  أو غريمهووووو 

 ، وقد يعرض هلما االخت ف يف كيفية البيع.(2)وقد يكون أحدمها رقيقاً 
 :(3)لبيع ث ثةأحكام ا واعلم أن

 وانتقال امللك. -3واللزوم  -2الصرة  -1
فأما الصرة  فتثبت مقارنة آلخر حرف من قبوول املشوتي علوم الصوريح، وقيول: 

، وأموووا امللوووك فهووول يلترووومل (5)، وأموووا اللوووزوم  فيتوقوووف علوووم انقضوووا  اخليوووار(4)تثبوووت عقبوووه
ثبووت عنوود انقضووا  اخليووار؟ فيووه الصوورة فيثبووت مووع آخوور القبووول أو عقيبووه، أو اللووزوم في

، وبعضهم من ير  أن الصورة وانتقوال امللوك واحود، (7)أييت إن شا  هللا تعاىل (6)خ ف
 ول: رن امللك يثبت مع آخر حرف من القبول أو عقيبه.وإمنا يستقيم ر ا علم الق

 

 (.4/8يز )(، فتح العز 3/3الوسي  ) (1)
، وقيوول: مسعووي  أي: صووار عبوودا  ،رق فوو ن وديووة، يقووال:  : الكسوور، موون امللووك، ورووو: العبالوورِّق  (2)

 العبد رقيقا  ألنه يرق ملالكه وي ل وخيضع.
 (.1/127(، تتار الصرال )1/281الزارر ) 

 .(4/8(، الن م الوراج )3/3٩6البرر ا ي  ) (3)
 (.4/8الن م الوراج )(، 2/٩8قواعد األحكام البن عبدالس م ) (4)
 (.4/8الن م الوراج )، (2/٩8األحكام )قواعد   (5)
، ومونهم مون قوال: يثبوت بعوده، قوال الزركشوي يف  منهم من قال: يثبت مع آخر جز  من اللفوظ (6)

قواعوود    (،٩/313يووز )(، فووتح العز 14/540". هنايووة املطلوو  )واألكثوورون علووم الثووا املنثووور: "
ه والنظوووووواسر للسوووووويوطي  (، األشووووووبا2/1٩1(، املنثووووووور )8/2٩5، الروضووووووة )(2/٩8األحكووووووام )

(1/538.) 
 جز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي. /ب[156لوحة ] (7)
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 القسم األول: يف بيان صحته وفساده
 وفيه أربعة أبواب:

 .(1)الباب األول: يف أركانه
: العاقد، ورو: يشمل الباسع واملشتي، واملعقوود عليوه، وروو: يشومل (2)وري ث ثة 

 .السلعة والثمن، وصيغة العقد، ورو: يشمل االجياب والقبول
علووم جعوول روو ه أركوواً  وقووال: "الوجووه أن يقووال البيووع مقابلووة مووال  واعووتض الرافعووي

 .(3) ال أو ما أشبه ذلك، ويعترب يف صرته أمور"
: "الووركن عنوود الغووزايل عبووار  عمووا ال بوود (4)]ابوون الصوو ل[ أبووو عمووروالشووي  وقووال  

حقيقتوووووه، أو الزموووووا لوووووه بوووووه للشوووووي  منوووووه يف وجوووووود صوووووورته عقووووو ً إموووووا لكونوووووه داخووووو  يف 
 ، انتهم.(5)اختصاص"

 

نووا، ولغووة سووفلم مضوور:  األركووان   (1) وون يووركون رُكووو ، و   مجووع ركوون ورووو لغووة: موون ركِّوون يووركون ركن الوورا   ركو
ن إىل الودنيا: موال  كِّ ر ، و جانبه األقو   فركن الشي :   والكاف والنون أصل واحد يدل علم قو 

 .إليها واطمأن 
وروو    وقيول: روو: موا يوتم بوه الشوي ،،  رو الداخل يف حقيقة الشي  ا قومل ملاريتوهواصط حا:   

 داخل فيه.
(،  1/26٩، فتووووووواو  ابووووووون الصووووووو ل )(341-2/340(، مقوووووووايي  اللغوووووووة )5/354العوووووووني )  

 (.5/1٩63امله ب يف علم أصول الفقه )
(، كفايووووة  8/371(، كفايووووة النبيووووه )٩/14٩اجملموووووع )  (،4/٩فووووتح العزيووووز )(،  3/5الوسووووي  )  (2)

 (.2/388(، الغرر البهية )1/232األخيار )
 (.4/٩فتح العزيز ) (3)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 م سوق ، ومتامووه مووا روو موجووود يف الفتواو ، وشوورل مشووكل الوسوي   حيووث قووال  كوأن يف الكوو   (5)

تركبووت حقيقووة الشووي  منووه وموون غووريه، مث إنووه اسووتعمل    ابوون الصوو ل: "الووركن عنوود الغووزايل: مووا
الركن فيما لي  جز ا من احلقيقة  فإنه عد العاقد واملعقود عليه مون أركوان البيوع وليسوا داخلوني  

: إن ركون الشوي  عبوار  عموا البود لو لك  -وهللا املوفومل–مث قال: "فوأقول  يف حقيقته قطعا..."،  
 (.1/26٩(، فتاو  ابن الص ل )428-3/427الشي ...". شرل مشكل الوسي  )
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العاقوود واملعقووود عليووه يف شوورا   خل روو ه األركووان يف بعووض الصووور فيتروودوقوود تتوودا
يف بيووع األب مووال طفلووه موون نفسووه أو عكسووه، واالجيوواب  العبوود نفسووه، واملوجوو  والقابوول

 .(1)يكفي صيغة واحد  فيه علم قولوالقبول ف

 الركن األول: الصيغة 
، واالجيوواب (3)ري لغووة كووان سوووا  أحسوون العربيووة أم ال (2)ورووي: االجيوواب والقبووول

ا كقولووه: بعتووك روو   : اللفووظ الصووادر موون البوواسع الوودال علووم البوو ل بلفووظ املاضووي (4)رووو
روو ا ذوو ا، أو بكوو ا وصوووارفتك  / كوو ا، أو ملكتووه لووك بكووو ا، وعوضووتك وشووريته منووك ب

، ولوو (5)جه صرره املاوردي: أنه ال ينعقود متليكوك علم ذا ب ا يف عقد الصرف، وفيه و 
 كقوله: قد بعتكه وقد شريته مل يضر.  اتصل ذ ه الصيغة كلها لفظة قد 

لباسع، علم الرغبة يف املبيع  ا أوجبه ا: اللفظ الصادر من املشتي الدال (6)والقبول
وال يشت  ذكر إعاد    (7) رن يقول: قبلت البيع  فإن مل ي كر البيع: صح علم امل ر 

 

 (.٩/170(، اجملموع )3/548الته ي  ) (1)
(، مغوووين ا تووواج  ٩/162(، اجملمووووع )3/338(، الروضوووة )4/٩(، فوووتح العزيوووز )3/8الوسوووي  )  (2)

(2/323.) 
 (.4/٩(، الن م الوراج )152(، املطل  العايل )ص٩/155( احلاوي )10/171اجملموع ) (3)
(،  3/338(، روضووة الطووالبني )4/٩(، فووتح العزيووز )4/367حبوور املوو ر  )  (،5/40احلوواوي )  (4)

 (.324-2/323(، مغين ا تاج )٩/165اجملموع )
أنووووه لووووي  بصووووريح  ألنووووه    :آخوووورون ويف ملكتووووك وجووووه شوووواذ حكوووواه املوووواوردي و "وقووووال النووووووي:    (5)

وبووه قطووع  مسوتعمل يف اهلبووة، وادعووم املوواوردي أنووه األصووح، ولوي  كمووا قووال، بوول املوو ر  األول  
 ."اجلمهور

 (.37٩-8/378(، كفاية النبيه )٩/166(، اجملموع )5/40احلاوي ) 
ع  (، اجملمووو 3/338(، الروضووة )4/٩(، فووتح العزيووز )4/368(، حبوور املوو ر  )5/40احلوواوي )  (6)

 (.2/324(، مغين ا تاج )166/٩)
 (.٩/170(، اجملموع )3/343(، الروضة )4/14(، فتح العزيز )5/43احلاوي ) (7)

 /أ[84]
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 . (2)يف النكال (1) الثمن فيه وينعقد به، ا ف الصداق

، (3)، قوله: ابتعتوه، واشوتيته، ومتلكتوه وفيوه الوجوه املتقودم كورالقبول امل ويقوم مقام
بووني أن يتقوودم قووول البوواسع:  ، وال فوورق(4)ا لووو أدخوول عليهووا قوودوأخ تووه ومووا يف معنوواه، وكوو 

بعووووت وحنوووووه علووووم قووووول املشووووتي: اشووووتيت وحنوووووه، وبووووني أن يتووووأخر، وال بووووني أن يتفوووومل 
مووا لووو قووال البوواسع: بعووت  فقووال املشووتي: اشووتيت أو اللفظووان موون اجلووانبني، أو خيتلفووا ك

 .(6)  فقال املشتي: ابتعت أو أخ ت (5)[شريت أو متلكت :أو قال الباسعمتلكت، ]

وال يشووت  مقامهمووا يف جملوو  االجيوواب  فلوووو مشووم إىل موضووع قريوو  فقبوول فيوووه  
 .(7)املشتي: صح

للهموووا كووو م أجنووو   ويشوووت  أن ال يطوووول الفصووول بوووني االجيووواب والقبوووول، وال يتخ
 (8)قدفإن طال أو ختلل ك م أجن : مل ينع

 

، ولوووه عوووود  أمسوووا ، منهوووا: املهوووور،  موووا يسوووومم للمووورأ  مووون املووووال يف عقووود النكوووالالّصوووداق: روووو    (1)
لة، والفريضة، وغريرا.  والنِّرن

 (.1/272مع م لغة الفقها  )(، 257-1/256حترير ألفا  التنبيه )       
بلفووظ إنكوووال أو تووزويج أو ترمجتوووه، والعوورب تسوووتعمله    ،عقووود يتضوومن إاحوووة و  النكووال: رووو    (2)

  عىن العقد والو   مجيعا.
 (.1/487(، مع م لغة الفقها  )4/200مغين ا تاج )     

 .1٩5ص يف الصفرة السابقة (3)
 (.٩/166(، اجملموع )4/٩(، فتح العزيز )8/408(، هناية املطل  )5/3٩ي )احلاو  (4)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (5)
 (.٩/166(، اجملموع )3/338(، الروضة )4/10(، فتح العزيز )5/40احلاوي ) (6)
حصوووول التفوووورق علووووم الصووووريح موووون    :فووووإذا وىل أحوووودمها ظهووووره ومشووووم قلووووي وقووووال النووووووي: "  (7)

 (.٩/180". اجملموع )الوجهني
(،  3/342(، الروضوووووة )4/12(، فوووووتح العزيووووز )13/371(، هنايوووووة املطلوووو  )5/42احلوووواوي )  (8)

 (.٩/16٩اجملموع )
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: أنووه يكفووي وقوووع القبووول يف جملوو  االجيوواب وإن حكووم هنايووة اجمللوو  (1)وفيووه وجووه
 ، ورو غري .(2)حكم )بدايته(

 : أن الك م اليسري ال يقطع االتصال بني االجياب والقبول.(3)ووجه آخر 
ين، فقال املشوتي: قود اشوتيُته، يتو ر ا العبد م: قد اشت -ابتدا ً –ولو قال الباسع 

حووو، يقوووول البووواسع بعوووده: قووود بعتكوووه، وكووو ا لوووو قوووال املشوووتي أواًل: قووود بعتوووين  (4)مل يصوووح
 ح، يقول بعده: اشتيُته. (5)عبدك فقال: بعتكه، مل يصح

وكووو ا لوووو كانوووت الصووويغة الصوووادر  منهموووا أو مووون أحووودمها بلفوووظ املسوووتقبل، كقوووول 
، اووو ف (6)يعك أو أبيعوووك، وقوووول املشوووتي: اشوووتيته أو سأشوووتيه، مل يصوووحالبووواسع: سوووأب

كقولووه:   (8)عليووه أدا  اسووتفهام (7)الشووهاد  فإهنووا تتعووني بلفووظ املضووارع، وكوو ا لووو )دخلووت(
روو ا رلووف،  (٩))عبوودي( أتبيعووين عبوودك رلووف؟ فيقووول: قوود بعتووه، وكقووول البوواسع: اشووتي

 .(10)مر فسيأيتوأما عقده بلفظ األفيقول: قد اشتيته، 
، (12)وكتابتووه يف العقووود مقووام لفظووه، فينعقوود ذمووا البيووع (11)وتقوووم إشووار  األخوورس 

 

(، كفايوة النبيووه  7/512فوتح العزيوز )رو ا الوجوه نقلوه القاضوي أبووو سوعيد اهلوروي عون العووراقيني.    (1)
 (.4/15، الن م الوراج )(8/380)

 ته.يف )ز(: هناي (2)
 (.246(، اخلادم )ص8/380(، كفاية النبيه )13/371هناية املطل  ) (3)
 (.٩/16٩(، اجملموع )3/33٩(، الروضة )4/12(، فتح العزيز )41-5/40احلاوي ) (4)
 (.٩/168(، اجملموع )3/33٩(، الروضة )4/12(، فتح العزيز )5/41احلاوي ) (5)
 (.5/41الكبري )حلاوي قال املاوردي: "ألنه خارج ترج الوعد". ا (6)
 يف )ز(: أدخلت. (7)
(، فووتح العزيووز  5/41ال ينعقوود البيووع بوو  خوو ف، حوو، يقووول بعووده: اشووتيت. احلوواوي الكبووري )  (8)

 (.٩/16٩(، اجملموع )4/12)
 يف )ز(: عبدك. (٩)
 (.207ستأيت املسألة يف )ص (10)
لقة، واألنثم: خرسا ، اخلوروس (11)  .سرن واجلمع خُ : ذراب الك م عِّيا أو خِّ

 (.1/166(، املصبال املنري )6/62لسان العرب ) 
(،  2/332(، مغووين ا توواج )٩/171(، اجملموووع )4/14. فووتح العزيووز )للضوورور بوو  خوو ف     (12)

 (.1/312األشباه والنظاسر للسيوطي )
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  فإهنما ال تقوم مقامهما علم (2)، واالشار  يف الص  (1)ا ف غري العقود من الشهاد 
 الصريح.

، أحودمها: وجوزم بوه (3)بني البواسع واملشوتي وجهوان / ويف اشتا  حصول املخاطبة
ل (6)واملتويل (5)والغزايل (4)ماماال للبواسع: بعوتو رو ا مون زيود  (7)أنه يشت   فلوو قوال الودَّالَّ

بكووو ا، فقوووال: بعتوووه منوووه أو نعوووم وقوووال املشوووتي: اشوووتيُت مل يصوووح، وكووو ا لوووو قوووال أجنووو  
للمشووووتي: اشووووتيتوه بكوووو ا، فقووووال: اشووووتيُته أو نعووووم وقووووال البوووواسع: بعتووووه، وقووووال  (8)]أوال[

علوم موا دل عليوه  (10)والثا : قوال الرافعوي: وروو األظهور، (٩)ظارر امل ر القاضي: إنه 
أنوووووه ال يشوووووت ، ويصوووووح البيوووووع يف الصوووووورتني وبوووووه جوووووزم  (12)والووووورواي  (11)إيوووووراد البغووووووي

 

-13/37(، فوووتح العزيوووز )14/72صوووريح: أهنوووا ال تقبووول. هنايوووة املطلووو  )فيهوووا خووو ف، وال  (1)
 (.٩/171(، اجملموع )38

يعمل إبشار  األخرس يف الص   من ط ق وبيع وغريروا، لكون رول تبطول الصو   بو لك؟ فيوه   (2)
، فووتح  (26، فتوواو  الغووزايل )ص(14/73خوو ف، والصووريح: أهنووا ال تبطوول. هنايووة املطلوو  )

 (.٩/171اجملموع ) (،8/535العزيز )
 (.٩/170(، اجملموع )4/14فتح العزيز ) (3)
 (.14/315هناية املطل  ) (4)
 (.5/450الوسي  ) (5)
 (.٩/170اجملموع ) (6)
يُدلّوووه داّل، أي: سووودده إليوووه، والوووداّلل: الووو ي جيموووع بوووني البووواسع    : مووون دلّوووه علوووم الشووويفالوووداّلل  (7)

 (.11/24٩(، لسان العرب )271-٩/270املشتي. ا كم وا ي  األعظم )و 
 ساقطة من )ز(. (8)
ووو  مل خياطووو  القابووول". فتووواو  القاضوووي حسوووني    (٩) قوووال القاضوووي حسوووني: "ال يصوووح...ألن املوجِّ

 (.175)ص
 (.٩/170(، اجملموع )3/343روضة )(، ال4/14فتح العزيز ) (10)
 (.4/14فتح العزيز ) (11)
 (.4/370امل ر  ) حبر (12)

 /ب[84]
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 .(1)املاوردي
ولو قال الباسع: بعتك ر ا بك ا  فقال املشتي: اشتيته، ومل يسمع الباسع ك موه، 

كمووا لووو حلووف ال يكلووم   صووح وإال فوو ،يسوومعه موون بقربووه  قووال البغوووي: "إن قالووه حبيووث
 .(2)ف ً "

ولو قال: أ  اسع منوك رو ا بكو ا أو رو ا مبيوع منوك بكو ا  فلوم أظفور فيوه بنقول، 
 .(4)ورو أقرب، و تمل خ فه (3)و تمل أهنما صر ان

ويشوووت  أن ال يتغوووري االجيووواب قبووول القبوووول، فلوووو أوجووو  بوووثمن مفجووول أو علوووم أن 
ق  اخليوووار أو األجووول قبووول القبوووول وجعووول الوووثمن حوووااًل  فقبووول ، وأسووو (5)ي اخليوووارللمشوووت 

 .(6)املشتي: مل يصح
ومجيع موا تقودم مون اعتبوار االجيواب والقبوول فيموا لوي  بضومين مون البياعوات، ويف 

كموا لوو قوال: أعتومل   (7)غري بيوع األب أو شوراؤه موال طفلوه مون نفسوه  فأموا البيوع الضومين
 

 (.5/43احلاوي ) (1)
 .(4/14الن م الوراج )(، 137فتاو  البغوي )ص (2)
 (.3/376(، هناية ا تاج للرملي )2/324، مغين ا تاج )(2/3أسىن املطال  ) (3)
 يف )ز(: بعد قوله: )خ فه(: أصل. (4)
، واالختيووووار:  طلووو  خووووري األمووورين  :وروووور مووون اختووووار خيتوووار اختيووووارا،  لغوووة: اسووووم مصووود   اخليوووار  (5)

 االصطفا  واالنتقا ، واخلري ضد الشر.
 ما ثبت.اصط حا: طل  خري األمرين من إمضا  العقد أو فسخه، وقيل: ملك فس    
(، مغوووووين  2/34، األشووووباه والنظووووواسر للسووووبكي )(4/265(، لسووووان العووووورب )1/27٩املطلووووع )  

 .(2/402ا تاج )
 واخليار أنواع: خيار اجملل ، وخيار الشر ، وخيار العي ، وغريرا.   

حاشووووية اجلموووول  (،  2/330مغووووين ا توووواج )(،  2/5(، أسووووىن املطالوووو  )4/15الوووون م الوروووواج )  (6)
(3/13.) 

للفظ لفووظ العتوومل، والبيووع داخوول يف  فووا  ،املعووىن ال اللفووظ، رووو: البيووع الوو ي يقووع  بيووع الضوومينال  (7)
 فرقيقة املعاملة: بيع مث وكالة يف العتمل، إذ ال يعقل العتمل إال بعد التملك.  املعاملة إقتضا ً 

= 
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، وكوو ا بيووع مووال الطفوول (1)ال يعتوورب فيووه حقيقتهمووا ال: أعتقتووه  فإنووهعبوودك عووين بكوو ا، فقوو 
 .(3)سيأيت (2)من نفسه أو شراؤه  فإن يف اعتبار االجياب والقبول خ فًا

 ويتفرع علم ر ا األصل، ورو: اعتبار الرضم بصيغيت االجياب والقبول مساسل:
)املشوووووهور وروووووو -: ث ثوووووة أوجوووووه، أصووووورها (4)يف انعقووووواد البيوووووع املعاطوووووا  الوىل:
، (8)ذوووا (7)، واثنيهوووا: عووون ابووون سوووريج أنوووه )ينعقووود((6): أنوووه ال ينعقووود ذوووا- (5)املنصووووص(

 من مساسل: (٩)وقيل: إنه خّرجه
: لو عط  اهلدي يف الطريمل، فنروره املهودي وغمو  النعول املقلود بوه (10))أحدرا(

داً علم ر ا اعتمايف دمه، وضرب ذا صفرة سنامه وتركه  فإنه جيوز للمارين األكل منه 

 

(،  4/216(، حتفوووة ا تووواج )1/120(، األشوووباه والنظووواسر للسووويوطي )1/170البرووور ا وووي  )  
 (.  3/11حاشية اجلمل )

 (.٩/171(، اجملموع )3/343لروضة )(، ا4/14ب  خ ف. فتح العزيز ) (1)
(،  3/342(، الروضوووة )4/13فتقووور إىل صووويغيت االجيووواب والقبوووول. فوووتح العزيوووز )األصوووح: أنوووه ي  (2)

 (.٩/170اجملموع )
 (.213)ص (3)
 ولته اليد  فاملعاطا : املناولة.: مفاعلة من عطوت الشي ، أي: تنااملعاطا  (4)

أن يتفقا علم مثون وموثمن، ويعطيوا مون غوري إجيواب وال قبوول، وقود يوجود لفوظ   :وصور  املعاطا       
 .من أحدمها

 (.2/326(، مغين ا تاج )1/271(، املطلع )6/2431(، الصرال )2/208العني ) 
 شهور.يف )ز(: املنصوص امل (5)
(، اجملمووووع  4/10(، فوووتح العزيوووز )5/12(، البيوووان )3/8، الوسوووي  )(5/432هنايوووة املطلووو  )  (6)

(٩/162.) 
 يف )ز(: ال ينعقد. (7)
 (.٩/162(، اجملموع )430-3/42٩(، شرل مشكل الوسي  )3/534الته ي  ) (8)
 التخريج الفقهي رو: نقل حكم مسألة إىل ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. (٩)

 (.1/281(، املدخل املفصل مل ر  أمحد )1/533املسود  يف أصول الفقه ) 
 يف )ز(: إحدارا. (10)
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 .(1)الفعل يف أصح القولني
ألًفوا فأنوت طوالمل، فوضوعته بوني يديوه  (2)الثانية: أنه لو قوال لزوجتوه: إن )أعطيتيوين(

، والقوووول اآلخووور: إنوووه (3)ومل يوووتلفظ بشوووي : وقوووع الطووو ق وملكوووه علوووم الصوووريح الوضوووع
 يرجع إىل مهر املثل.

له شيًئا  ففي اسوترقاقه  / ه ومل يسمالثالثة: لو دفع ثوبه إىل غسال ليغسله، فغسل 
 .(4)األجر : خ ف

النوواطمل يف العقووود واحللووول روول تقوووم مقووام لفظووه؟ فيووه قووال االمووام، ومنهووا: "إشووار  
 .(5)خ ف"

، وقال: إنه (٩()8)، وقيده بعضهم ا قَّرات (7)أطلمل بعضهم نقله عنه  (6)ور ا الوجه

 

 (.8/376(، كفاية النبيه )٩/162(، اجملموع )4/10( فتح العزيز )5/432هناية املطل  ) (1)
 ين.يف )ز(: أعطيت (2)
 (.8/376(، كفاية النبيه )10/21(، البيان )5/336الوسي  ) (3)
ألنووه صوار اذال لعملووه     فو  أجوور  لوه  :قوال الشووافعيردي: "قيول: إنووه يسوترمل األجوور، قوال املوواو   (4)

"، ورجوح الوورواي  رنوه ال يسووترمل األجور ، وقووال: "رووو  فلووم يسوترمل عليووه أجوورا   علوم غووري بودل
(، كفايوووة النبيوووه  4/10فوووتح العزيوووز )(،  7/184حبووور املووو ر  )،  (7/442احلووواوي )املووو ر ".  

(8/376.) 
 (.7/168هناية املطل  ) (5)
 عقاد البيع املعاطا .أي: ان (6)
(،  430-3/42٩شووورل مشوووكل الوسوووي  )(،  3/534التهووو ي  )(،  5/432هنايوووة املطلووو  )  (7)

 (٩/162اجملموع )
 رقره: استصغره.أي: الصغاسر، واحلقري: الصغري، يقال: حقره واست (8)

 (.5/207(، لسان العرب )1/77(، تتار الصرال )3/635الصرال ) 
(، فوتح  5/13  كموا قالوه النوووي وغوريه. البيوان )التخصوي  ا قورات املشهور عن ابن سريجو  (٩)

 (.  4/٩(، الن م الوراج )٩/162(، اجملموع )4/10العزيز )

 /أ[85]
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 ث ثة أوجه.قاد البيع املعاطا  ، وقال رفال : يف انع(1)حكاه عن ن  الشافعي
آخووورون  وووا جووورت العووواد  فيوووه  اثلثهوووا: ينعقووود ذوووا يف ا قووورات دون غريروووا، وقيوووده

، ور ا أعم مون ا قورات، فوإن أخو  بظوارره ومجوع بينوه وبوني (2)املعاطا  وعده الناس بيًعا
مل رد االط ق ما تقدم كان وجهاً رابًعا، فيكون البن سريج يف املسألة ث ثة أوجه، و ت

 إىل التقييدين.
 (4)والبغوووي (3)واملتووويل ن الصووباغواختووار انعقوواده املعاطووا  فيمووا يعووده النوواس بيًعووا ابوو 

، وفسووووورت ا قووووورات الباقوووووة مووووون البقووووول (7)والنوووووووي (6)يف االحيوووووا  والغوووووزايل (5)والووووورواي 
 .(٩)من اخلبز وحنوه (8)والرطل

 

 (.5/13البيان ) (1)
(، اجملمووووع  3/33٩(، الروضووة )4/11(، فووتح العزيووز )5/13استرسوونه ابوون الصووباغ. البيوووان )  (2)

 .(8/376كفاية النبيه )(،  162/٩)
 (.٩/163وع )اجملم (3)
قووال ابوون سووريج املعاطووا  بيووع  وبووه قووال أبووو حنيفووة يف األشوويا   : "-يف التهوو ي -قووال البغوووي    (4)

 (.3/534". الته ي  )التافهة
". حليوووة  يف العووورف  اعووو قوووال بعوووض أصووورابنا ينعقووود بكووول لفوووظ يعوووده النووواس بي  قوووال الووورواي : "  (5)

 (114املفمن )ص
 (.2/67إحيا  علوم الدين ) (6)
 (.٩/163جملموع )، ا(3/33٩روضة )ال (7)
: معيوار يووزن ويكوال بوه، واجلموع: أرطوال، وإذا  -، والكسر أشوهربكسر الرا  وفترها- الرطل (8)

(  128أطلوومل الرطوول يف الفووروع الفقهيووة فوواملراد بووه: الرطوول العراقووي، ورووو يسوواوي عنوود اجلمهووور )
(  382،5( = )2،٩75( × )128،575، ويعوووووادل يف زماننوووووا: )درروووووم  عأسوووووبا وأربعوووووة    درمهوووووا
 جرام.

املكاييوووووول واملوووووووازين الشوووووورعية  (،  1/44٩لفقهووووووا  )، مع ووووووم لغووووووة ا(1/230املصووووووبال املنووووووري )  
 (.30-2٩)ص

 .(4/٩الن م الوراج )، (8/376كفاية النبيه )(،  3/338(، الروضة )4/10فتح العزيز ) (٩)
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 وووا دون نصووواب السووورقة، واألشوووبه قوووال الرافعوووي: "ومسعوووت والووودي  كوووي ضوووبطها 
، انتهووم، (1)ع، كموا صوورل بوه املتووويل"يووه إىل العواد  فمووا جعلوه النوواس بيًعووا فهوو بيوو الرجووع ف

 .(2)واملفهوم من سياق ك م املتويل خ فه
قوووال صووواح  الووو خاسر: وصوووور  املعاطوووا : أن يتفقوووا علوووم مثووون وموووثمن ويعطيوووا مووون 

 (4)النقود وأيخو  املتواع مون غوري[ صوورهتا: أن يوزن ، وقوال املتوويل:(3)]غري إجياب وال قبول
لفووظ موون أحوودمها، قووال الشووي  ابوون الصوو ل: "ومووا ذكووره ، وقوود يوجوود (5)إجيوواب وال قبووول

بعوووض أسمتنووووا يف تصوووويررا بوووو كر لفوووظ كقولووووه: خووو  وأعطووووين  فهوووو داخوووول يف عمووووم مووووا 
مووووون البيوووووع ذكووووور ه  فإنوووووه مفوووووروض فيموووووا إذا مل ينوووووو البيوووووع ذووووو ا اللفوووووظ  فوووووإن نوووووواه فهوووووو 

 .(7)، واألصح فيه: الصرة(6)الكناية"
ومل يووتلفظ ببيووع، بوول  (٩)منووه شوويًئا ]ومل يعطووه شوويًئا[ : وأمووا إذا أخوو (8)قووال )النووووي(

، وروووو ا (11)كثوووري موووون النوووواس: فباطووول قطًعووووا  (10)نوووواي أخوووو ه بثمنووووه املعتووواد، كمووووا )يفعلووووه(

 

 (.11-4/10فتح العزيز ) (1)
 (.1٩6(، املطل  العايل )ص8/376كفاية النبيه )  (2)
مغووووين    (،2/3أسووووىن املطالوووو  )(،  1٩5-1٩4(، املطلوووو  العووووايل )ص8/377كفايووووة النبيووووه )  (3)

 (.2/326ا تاج )
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 (.٩/163اجملموع ) (5)
 (.3/431شرل مشكل الوسي  ) (6)
 (.2/328(، مغين ا تاج )٩/163ع )(، اجملمو 4/3فتح العزيز ) (7)
(، خوادم  2/326(، مغوين ا تواج )٩/163يف ) (: اهلروي، ولعل األصح: النووي. اجملمووع ) (8)

 (.205الرافعي والروضة )ص
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (٩)
 يف )ز(: يقوله. (10)
 (.3/375)(، هناية ا تاج  4/217(، حتفة ا تاج )164-٩/163اجملموع ) (11)
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  علووم أن  اسووبه بووه املسوومم االسووت رار، ورووو: أن أيخوو  منووه شوويًئا بعوود شووي (1)]رووو[
ايل بووووو لك يف الغوووووز  (2)أخووووو ه، وقووووود )تسوووووامح(بعووووود ذلوووووك، ويعطوووووم مثنوووووه بسوووووعره وقوووووت 

 .(3)االحيا 
وعلم املو ر  يف أن البيوع ال ينعقود املعاطوا   فموا حكوم موا وقعوت املعاطوا  فيموا 

 ؟ فيه ث ثة أوجه: (4)جرت العاد  )به(
: أن حكموه (6)اة، وأصرهأنه إاح :-ورو جواب القاضي أيب الطي - (5)أحدرا

كل منهموا رد موا أخو ه إىل اآلخور إن كوان فعلم   / حكم املقبوض بساسر العقود الفاسد 
 اقياً، وقيمته إن كان اتلًفا.

فلو كان الثمن ال ي أخ ه الباسع مثول القيموة، فقود قوال الغوزايل يف االحيوا : "رو ا 
، وظووووارر كوووو م غووووريه (7)ة"مسووووترمل ظفوووور  ثوووول حقووووه، واملالووووك راٍض  فلووووه متلكووووه ال حمالوووو 

 وجوب الرد مطلًقا.
يب حاموود: "أنووه جيوو  الووتاد إن بقيووا  فووإن تلفووا سووق  ذلووك واثلثهووا: قووول الشووي  أ 

 

 من )ز(.ما بني املعقوفتني ساق    (1)
 يف )ز(: سامح. (2)
فوووو  يسوووووتغين عنهووووا املكتسوووو  وغوووووري    ،وأموووووا معاملووووة القصوووواب واخلبووووواز والبقووووالحيووووث قووووال: "  (3)

أو    ،أو إمهووال شوورو  السوولم  ،موون إمهووال شوورو  البيووع   :واخللوول فيهووا موون ث ثووة وجوووه،  املكتسوو 
مث    ،كوول يووومجاريووة بكتبووه اخلطووو  علووم رووفال  حباجووات  إذ العووادات    ،االقتصووار علووم املعاطووا 

وذلوك مموا نور  القضوا  إباحتوه    ،مث التقووم حبسو  موا يقوع عليوه التاضوي ،ا اسبة يف كول مود 
 (.2/72". إحيا  علوم الدين )للراجة

 يف )ز(: ذا. (4)
،  (٩/164(، اجملمووووووووع )33٩-3/338(، الروضوووووووة )4/11(، فوووووووتح العزيوووووووز )5/14البيوووووووان )  (5)

 .(8/377كفاية النبيه )
(، كفايووة النبيووه  ٩/164(، اجملموووع )3/33٩، الروضووة )(4/11فووتح العزيووز )(،  5/15البيووان )  (6)

 (.1/2٩5(، األشباه والنظاسر للسبكي )8/377)
 (.2/68إحيا  علوم الدين ) (7)

 /ب[85]
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 .(2)، وفيه إشكال(1)منهما التاضي وال مطالبة لواحد منهما علم اآلخر"
 قال ابن أيب عصرون: "وال مطالبوة بوني النواس فيموا أخو  املعاطوا  يف الودار اآلخور 

 .(3)لطي  النف  ذا واخت ف العلما  فيها"
، (5)والثالوووث (4)تمووول أن يريووود بوووه موووا تقووودم يف الوجوووه األولقوووال النوووووي: "ورووو ا  

 .(6)والظارر أنه يريد أن ال مطالبة مطلًقا فيها وإن ثبتت املطالبة يف الدنيا"
 الوووووووتلفظ االجيوووووووواب والقبووووووووول )يف (7)قوووووووال يف االحيووووووووا : "والوووووووورع أن )يتلطووووووووف(

خووووووووو ه ، وإن مل يترقوووووووومل كووووووووون اسعوووووووووه ملكووووووووه ذمووووووووا  فوووووووووإن عوووووووورف أنووووووووه أ(8)ا قوووووووورات(
املعاطووووا  ]ملشوووواردته ذلووووك أو إقوووورار البوووواسع فليشووووت موووون غووووريه اثن، ولووووو حضوووور ضوووويافة 

أو أخووووووربوه بوووووو لك  في وووووو  عليووووووه االمتنوووووواع  (٩)وعلووووووم أن أصووووووراذا اشووووووتوا املعاطووووووا [
ع مووووون أكلوووووه  فوووووإن أعطوووووم اسعوووووه مووووون شوووووراسه إذا كوووووان ذلوووووك نفيًسوووووا، وال جيووووو  االمتنوووووا 

مث أغوووووووورم يل األول دل علووووووووم إاحتووووووووه، فكأنووووووووه قووووووووال: كوووووووول روووووووو ا وأطعمووووووووه موووووووون أردت 
 .(10)عوضه  ل األكل، ويلزمه الضمان بعده"

 

 (.1٩8(، املطل  العايل )ص٩/164(، اجملموع )3/33٩(، الروضة )4/11فتح العزيز ) (1)
قال الرافعي: "ور ا يشكل بساسر العقود الفاسد   فإنه ال بورا   وإن وجود الرضوا". فوتح العزيوز   (2)

 (.٩/164(، اجملموع )3/33٩(، الروضة )4/11)
 (.3/8(، حاشية اجلمل )2/326(، مغين ا تاج )2/3أسىن املطال  ) (،٩/165اجملموع ) (3)
 لسابقة.ورو جواب القاضي أيب الطي  يف الصفرة ا (4)
 ورو قول الشي  أيب حامد. (5)
 .(٩/165اجملموع ) (6)
 يف )ز(: يتلفظ. (7)
 يف )ز(: ا قرات. (8)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (٩)
 (.2/68ن )إحيا  علوم الدي (10)
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، (3)واهلبووووووووة واالجووووووووار  (2)خوووووووو ف املعاطووووووووا  يف الووووووووررن (1)وأجوووووووور  املتووووووووويل وغووووووووريه
خلووووو ف يف البيوووووع  ، فووووواخل ف فيهموووووا مرتووووو  علوووووم ا(5)وصووووودقة التطووووووع (4)وأموووووا اهلديوووووة

، (7)املعاطوووووووووا  فهموووووووووا أوىل وإال فوجهوووووووووان، أصووووووووورهما: الصووووووووورة (6)(فوووووووووإن )صوووووووووررنا

 

 (.3/8(، حاشية اجلمل)2/326مغين ا تاج ) (،2/3أسىن املطال  )، (٩/165اجملموع ) (1)
 يف اللغة: الثبوت والدوام. الررن (2)

حووب  الشووي  حبووملٍّ  ، وقيوول:  جعوول عووني ماليووة وثيقووة بوودين يسووتو  منهووا عنوود تعوو ر وفاسووهشوورًعا:  
 .أخ ه منه كالدين، ويطلمل علم املررون حكن  

ات  (، التعريفووووو 2/325، حاشوووووية قليوووووويب )(1/242(، املصوووووبال املنوووووري )5/2128الصووووورال )  
 (.1/113لل رجا  )

با ووروبا ورِّبة، وري: العطية ب  عوض.  اهلبة (3)  اسم من: ور  يه  ورن
 عوض.متليك العني ب   شرعا:  
(،  3/111، حاشووووووووووية قليووووووووووويب )(2/673(، املصووووووووووبال املنووووووووووري )236-1/235الصوووووووووورال )  

 (.1/256التعريفات )
: واحوود  اهلوودااي، ورووي: مووا أحتفووت بووه، يقووال: أرووديت للرجوول كوو ا، أي: بعثووت بووه إليووه  اهلديووة  (4)

 إكراما له.
، وبعضووهم يقووول: اهلديووة نوووع موون اهلبووة،  مووا يفخوو  بوو  شوور  االعوواد وشوورعا، قيوول يف تعريفهووا:    

 .ردية ربةن إىل مكان، فكل  حتتاج إىل محل املهدي هلا من مكا -يف الغال -لكن اهلدية  
(، التعريفووات  3/112، حاشووية قليووويب )(2/636(، املصووبال املنووري )15/357لسووان العوورب )  
(1/256.) 

 : اسم ملا يعطم للفقرا .صدقةال (5)
 ع يعين: غري الواجبة.وشرعا، ري: العطية تبتغي ذا املثوبة من هللا. وري نوع من اهلبة، والتطو  
(، التعريفووات  3/112، حاشووية قليووويب )(1/335(، املصووبال املنووري )10/1٩6لسووان العوورب )  
(1/132.) 

 صررناه. يف )ز(: (6)
 (.٩/165(، اجملموع )6/308(، فتح العزيز )4/543الته ي  ) (7)
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 .(1)وقطع به مجاعة، وسيأيت يف اهلبة
رو ا بكو ا، فقوال: بعتكوه بوه  فوإن  (2)لو قال املشتي للباسع: بعوين املسألة الينانية:

ا انعقووود البيوووع قوووال املشوووتي بعوووده: قبلوووت أو اشوووتيت أو قووود فعلوووت ذلوووك أو نعوووم وحنورووو 
، أصوورهما وبووه جووزم املوواوردي (3)قطًعووا، وإن اقتصوور علووم الطلوو  فوجهووان، وقيوول: قوووالن

نظوووريه مووون ، ويف (5)، واثنيهموووا: ال، ورجروووه الغوووزايل(4)وابووون الصوووباغ: أنوووه يصوووح وا ووواملي
، والثووووا : إجوووورا  اخلوووو ف، واألصووووح: (7)، أحوووودمها: القطووووع الصوووورة(6)النكووووال طريقووووان

ا بكو ا، فقوال: بعوت، ال قًا، قال االمام: "ولو قال: رضيت أن يبيوع موين رو االنعقاد اتفا
 .(8)يبعد خترجيه علم القولني"

مووين  (٩)(البوواسع موون املشووتي الشوورا  رن قووال لووه: )اشووت / ولووو عكسووتا فاسووتدعم 
، (10)روو ا بكوو ا، فقووال املشووتي: اشووتيته، قووال البغوووي: "رووو علووم القووولني يف قولووه بعووين"

 

 /أ[ نسخة املكتبة األزررية، اجلز  الثالث.345لوحة ] (1)
(، الروضوووة  4/11(، فوووتح العزيوووز )3/٩(، الوسووي  )4/368(، حبووور املووو ر  )5/41احلوواوي )  (2)

 (.8/381(، كفاية النبيه )٩/168(، اجملموع )3/33٩)
  (،٩/168(، اجملمووووع )3/33٩الروضوووة )  (،4/11فوووتح العزيوووز )(،  12/176هنايوووة املطلووو  )  (3)

 (.8/381كفاية النبيه )
 (.8/381كفاية النبيه )  (،٩/16٩ع )(، اجملمو 4/11فتح العزيز ) (،5/41احلاوي ) (4)
.  ع يصوح: "فيه وجهان أقيسهما: االكتفوا  بوه كموا يف النكوال"، يعوين: أن البيو يف الوسي وقال  (5)

 (.  4/11(، فتح العزيز )1/277، الوجيز )(3/٩الوسي  )
 (.٩/168(، اجملموع )7/4٩6(، فتح العزيز )5/47(، الوسي  )12/177هناية املطل  ) (6)
ن النكووال ال يقووع يف الغالوو  إال بعوود طلوو  ومووراود  فوو  يووراد بووه االسووتفهام، اوو ف البيووع   أل  (7)

-٩/168(، اجملمووووووع )5/47(، الوسوووووي  )12/176ألنوووووه قووووود يقوووووع بغتوووووة. هنايوووووة املطلووووو  )
16٩.) 

 (.  12/143هناية املطل  ) (8)
 يف )ز(: اشتي. (٩)
 (.5/314الته ي  ) (10)

 /أ[86]
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، وفوورق بينهمووا وبووىن علووم ذلووك مووا لووو تبايعووا عينًووا بعووني، (1)ال ينعقوود اوردي رنووهوجووزم املوو 
وعقووودا البيوووع بلفوووظ األمووور، فأيهموووا جعووول نفسوووه اسًعوووا أو مشوووتايً لزموووه حكموووه، فلوووو قوووال 

روو ا فباعووه: صووح  لتنزيلووه نفسووه منزلووة املشووتي، ولووو قووال اشووت مووين  ين عبوودكاآلموور: بعوو 
 .(2)نزلة الباسععبدي: مل يصح  لتنزيله نفسه م

ولووووو قووووال املشووووتي: أتبيعووووين روووو ا بكوووو ا؟ أو بعتووووين روووو ا بكوووو ا؟ فقووووال: بعووووت، مل 
؟ أو بك ا (4)ح، يقول بعده: اشتيت، وك ا لو قال الباسع: أتشتي )مين ر ا(  (3)ينعقد

 ح، يقول بعده: قبلت. (6)؟ فقال: اشتيت، مل ينعقد (5)اشتيت مين ر ا ]بك ا[
وحنوروا، تنقسوم إىل: صوريح وكنايوة،  واحللوول (7) العقووداليت تقع يف: األلفا  الينالينة

، والكنايوووة: اللفوووظ (8)يف كووول اب: موووا وضوووع لووو لك املعوووىن فووو  يفهوووم منوووه غوووريه والصوووريح
 .(٩)املعىن ولغريها تمل ل لك 

كلفظ البيع والشرا  والتمليك من  والصريح يف كل اب  صل به مقصوده، 

 

 (.5/41احلاوي ) (1)
 (.203-2022(، املطل  العايل )ص5/41)  احلاوي (2)
 (.10/16٩(، اجملموع )4/12(، فتح العزيز)5/41احلاوي ) (3)
 يف )ز(: ر ا مين. (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
 (.10/16٩(، اجملموع )4/12(، فتح العزيز)5/41احلاوي ) (6)
صوودر عقوود يعقوود، يقووال: عقوودت احلبوول عقوودا  فانعقوود، والُعقوود : موضووع العقوود،  لغووة: م  العقوود   (7)

تعاقووود القوووم فيمووا    ل شووي : إبرامووه، واملعاقوود : املعاروود ، يقووال:ورووو: مووا ُعقوود عليووه، وُعقوود  كوو 
 ، أي: تعاردوا، وُعقد  البيع: وجوبه.بينهم

 (.2/421(، املصبال املنري )2/510(، الصرال )1/140العني ) 
 (.1/273(، مع م لغة الفقها  )1/133لتعريفات )ا (8)
 (.1/385(، مع م لغة الفقها  )1/187التعريفات ) (٩)
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والعتمل يف أبواذا، وأما الكناية ففي حصول  (1)فظ النكال واخللعاجلانبني يف البيع، ول
ن استقل ذا  إ (2) مقصود اتياهنا ذا تفصيل، ورو: أن التصرفات الصادر  من )االنسان(

 (5)   كالط ق(4) مع النية كرصوهلا الصريح (3) صل )الكناية(  قبول، حتومل  تج إىل
، وما ال يستقل به بل  تاج إىل القبول علم ضربني،  (7) واالبرا (6)واالقراروالعتاق 

أحدمها: ما يفتقر إىل االشهاد  كالنكال، وبيع الوكيل ال ي شر  عليه االشهاد، ف   

 

: مصدر خلع ف ن ثوبه، أي: أزاله، وخلع اخلليفوة الووايل، أي: عزلوه،  لغة -بفتح اخلا – اخللع  (1)
أ  زوجهوووا تالعوووة، إذا افتووودت منوووه وطلقهوووا علوووم  : مصووودر خالعوووت املووور -بضوووم اخلوووا –واخللوووع  
ة، ورو استعار  من خلع اللباس ألن كل واحد منهما لباس لآلخر فإذا فعو  ذلوك فكوأن  الفدي

 كل واحد نزع لباسه عنه.
 اصط حا: فرقة بعوض بلفظ ط ق أو خلع، أو رو: مفارقة الزوجة علم مال. 
، منهوووواج  (1/178(، املصووووبال املنووووري )1/260(، حتريوووور ألفووووا  التنبيووووه )3/1205الصوووورال )  

 (.13/358(، كفاية النبيه )1/226الطالبني )
 يف )ز(: األب. (2)
 يف )ز(: الكتابة. (3)
(،  3/340الروضوووووة )(،  4/12(، فوووووتح العزيوووووز )3/10(، الوسوووووي  )5/3٩2هنايوووووة املطلووووو  )  (4)

 (.٩/166اجملموع )
  :أي  ،قوووت البلووود طلّ   :ومنوووه قووووهلم  ،ل والوووتكاالرسوووا  :وروووو  ،مشوووتمل مووون االطووو قلغوووة:    الطووو ق  (5)

 .والفتح أفصح ،بفتح ال م وضمها ،طلقت املرأ  :ويقال،  تركتها
تصوورف مملوووك للووزوج  ، وعرفووه النووووي رنووه:  حوول عقوود النكووال بلفووظ الطوو ق وحنوووهاصووط حا:    

 . دثه ب  سب  فينقطع النكال به
، هتووووووو ي  األمسوووووووا  واللغوووووووات  (2/376املنوووووووري )(، املصوووووووبال  1/263  التنبيوووووووه )حتريووووووور ألفوووووووا  
 (.4/455(، مغين ا تاج )2/437(، االقناع يف حل ألفا  أيب ش اع )3/188)

يقووال: أقوور الشووي  يقوور  ،  خووراعووتاف الشووخ  حبوومل عليووه آلاالقوورار: مصوودر أقوور يقوور، ورووو:    (6)
 .ر بهقو ر، والشي  مُ إقرارًا: إذا اعتف به، فهو مقِّ 

 (.1/83(، مع م لغة الفقها  )1/505املطلع )     
 (.1/38االبرا : إسقا  احلمل الثابت يف ال مة.  مع م لغة الفقها  ) (7)
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 .(2) مع النية علم امل ر  املشهور (1)  صل )الكناية( 
ما إذا قال: زوجتك ابنيت، وله ابنتان، فقال: قبلت، ونواي الكرب   ن ر ا ولي  م

علم رأي العراقيني، واثنيهما: ما ال يفتقر إىل االشهاد، ورو   (3)   فإنه يصح-مث ً –
  ه ال فظ ، ويستقل ب(4)االغرارأيًضا علم ضربني، أحدمها: ما يقبل مقصوده التعليمل 

 . (5) النيةواخللع والصلح عن دم العمد  فيرصل الكناية مع  كالكتابة

والثوا : موا ال يقبول ذلوك وروو املعاوضوات ا ضوة كوالبيع واالجوار ، ففوي إنعقادروا 
 .(7)مع النية وجهان، أظهرمها: أنه ينعقد (6))الكناية(

إذا تووفرت وأفوادت العلوم  عند عدم القوراسن، فأموا  / قال االمام والغزايل: واخل ف
 .(10)" (٩)وإن توفرت )القراسن( (8)نعقد )الكناية(فنقطع الصرة، وأما النكال ف  ي

، وروو (11)الظارر عنودي انعقواده )الكنايوة(زايل يف البيع املقيد االشهاد: وقال الغ

 

 يف )ز(: الكتابة. (1)
(،  3/340(، الروضوووووة )4/12(، فوووووتح العزيوووووز )3/10(، الوسوووووي  )5/3٩2هنايوووووة املطلووووو  )  (2)

 (.٩/166اجملموع )
 (.216العايل )ص، املطل  (5/316الته ي  ) (3)
بيوع الغورر: بيوع موا دخلتوه اجلهالوة سووا   ، و والتعوريض للهلكوةاالغرار: مون الغورر، وروو: اخلطور،   (4)

 .أم يف املبيع، أم يف االجل، أم يف القدر  علم التسليم ،أكانت يف الثمن
 (.1/330(، مع م لغة الفقها  )2/648املع م الوسي  )     

(،  3/340(، الروضوووة )4/12(، فووتح العزيووز )3/10بووو لك. الوسووي  )  وقوود قطووع األصووراب  (5)
 (.٩/166اجملموع )

 يف )ز(: الكتابة. (6)
 (.3/35املصادر السابقة، وأيضا: الوسي  ) (7)
 يف )ز(: الكتابة. (8)
 مكرر  يف )ز(. (٩)
 (.3/10(، الوسي  )3٩4-5/3٩3هناية املطل  ) (10)
 يف )ز(: الكتابة. (11)

 /ب[86]
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 .(1)خ ف ما عليه األصراب 
بك ا، أو تسلمه بك ا،  كهمثال الكناية يف البيع أن يقول: خ ه بك ا، أو أعطيت 

يف ملكووك، أو جعلتووه لووك بكوو ا ملًكووا، ولووو قووال: سوولطتك عليووه بكوو ا   (2)أو )أدخلتووه(
 .(4)، واثنيهما: ال  ألنه يف معىن قوله: أحبته لك (3)فوجهان أصرهما: أنه كناية

ترتوووو  )ذلووووك  (5)ولووووو كتوووو  إىل غاسوووو  البيووووع، أو غووووريه موووون عقووووود )املعاوضووووات(
ل يقووع الكتابووة أم ال؟ إن قلنووا: ال  فهوو ه أوىل أن ال ينعقوود ذووا، روو  أن الطوو ق (6)علووم(

وإن قلنووووا: يقووووع ورووووو األصووووح  ففووووي روووو ه وجهووووان كووووالوجهني يف انعقادرووووا الكنوووواايت، 
 .(8)عدمه ، وصرح صاح  امله ب (7)واألصح: االنعقاد

ويشوووووووت : أن يقبووووووول املكتووووووووب إليوووووووه عنووووووود وقوفوووووووه علوووووووم الكتووووووواب، وفيوووووووه وجوووووووه  
، قوووووال االموووووام (٩)يشوووووت  الفوووووور ويكفوووووي التواصووووول ال سووووومل بوووووني الكتوووووابنيبعيووووود: أنوووووه ال 

 .(10)وغريه: "وجيوز القبول اللفظ والكتابة"

 

 (.3/10)  الوسي  (1)
 يف )ز(: دخلته. (2)
(، األشووووباه والنظووواسر للسوووويوطي  ٩/166(، اجملمووووع )3/340(، الروضووووة )4/12فوووتح العزيوووز )  (3)

(1/2٩٩.) 
  ،احوةنوه صوريح يف االأل   فلوي  بكنايوة بو  خو ف  ،أحبتوه لوك رلوف  :ولوو قوالقوال النوووي: "  (4)

 (.٩/166". اجملموع )ف  يكون كناية يف غريه
 املعاوضة. يف )ز(: (5)
 يف )ز(: علم ذلك. (6)
(، الروضووووووة  8/538و  4/12(، فوووووتح العزيوووووز )35(، فتووووواو  الغووووووزايل )ص10/16٩احلووووواوي )  (7)

 (.٩/167(، اجملموع )3/340)
 (.8/381ة النبيه )(، كفاي٩/167اجملموع ) (8)
(، اجملمووووووووووع  4/13(، فوووووووووتح العزيوووووووووز )10/54(، حبووووووووور املووووووووو ر  )14/76هنايوووووووووة املطلووووووووو  )  (٩)

(٩/167). 
 (.٩/167(، اجملموع )14/77هناية املطل  ) (10)
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فلوووووووه خيوووووووار اجمللووووووو  موووووووا دام يف  (1)قوووووووال الغوووووووزايل: "وإذا قبووووووول املكتووووووووب ]إليوووووووه[ 
ل، ويتمووووواد  خيوووووار الكاتووووو  إىل أن ينقطوووووع خيوووووار املكتووووووب إليوووووه، حووووو، جملووووو  القبوووووو 

عووووووووون االجيووووووووواب قبوووووووول مفارقوووووووووة املكتووووووووووب إليوووووووووه جملسوووووووووه  صوووووووووح لووووووووو علوووووووووم أنوووووووووه رجوووووووووع 
 .(2)رجوعه"

ولووووو تبووووايع حاضووووران الكتابووووة يفوووورّع ذلووووك علووووم تبووووايع الغوووواسبني ذووووا  فووووإن منعنوووواه 
، فهنا وجهان ، فهنا أوىل، وإن صررناه مثو  .(3)مثو

أو لوووووووووول  وووووووووداد أو غوووووووووريه، وال  (5)أو قرطووووووووواس (4)فووووووووورق بوووووووووني الكتابوووووووووة يف روقّ وال 
روف يف املوووووووا  ألرض والووووووونقش يف احل ووووووور واخلشووووووو ، وأموووووووا رسوووووووم احلووووووو بوووووووني اخلووووووو  يف ا
 .(7)، وفيه وجه: أنه كناية(6)واهلوا  ف  أثر له

وفرعوووا علووم صوورة البيووع الكتابووة أنووه لووو قووال: بعووت داري موون فوو ن ورووو غاسوو ، 

 

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (1)
 (.36-35فتاو  الغزايل )ص (2)
"، وقووووووال يف  النتفووووووا  حاجووووووة الغيبووووووة  الكتابووووووة يف احلضووووووور أبعوووووود عوووووون اجلووووووواز قووووووال االمووووووام: "  (3)

ينبغووووووي    وقووووووال الشووووووي :،  فههنووووووا وجهووووووان مل يوووووورجح الشوووووويخان منهمووووووا شوووووويًئاالوووووون م الوروووووواج: "
"، وقووووووال يف خووووووادم الرافعووووووي والروضووووووة: "والووووووراجح الصوووووورة".  أن يكووووووون أصوووووورهما: الصوووووورة

(، اجملموووووووووووووووع  3/341(، الروضووووووووووووووة )4/13(، فووووووووووووووتح العزيووووووووووووووز )14/77هنايووووووووووووووة املطلوووووووووووووو  )
 (.4/14(، الن م الوراج )233لرافعي والروضة )ص(، خادم ا167/٩)

 قيمل يكت  فيه، وقيل: رو صريفة بيضا .: جلد ر الرَّق (4)
 (.1/127(، تتار الصرال )4/1483(، الصرال )5/24العني ) 

علوووووووم وزن:  –: فيوووووووه ثووووووو ا لغوووووووات: بضوووووووم القووووووواف وكسوووووووررا وفترهوووووووا، وقوووووووورط   القرطووووووواس  (5)
 ت.، ورو: الصريفة الثابتة اليت يكت  فيها من أي نوع كان-جعفر

 (.6/172لسان العرب ) (،207-1/206املطلع ) (،٩/2٩1هت ي  اللغة ) 
(،  ٩/167(، اجملموووووع )3/341(، الروضووووة )4/13(، فووووتح العزيووووز )14/78هنايووووة املطلوووو  )  (6)

 (.1/311األشباه والنظاسر للسيوطي)
منهوا شوكُل  نعم، ال حتنع أن يلترمل ر ا االشارات  فإن ر ه احلركات قد يُفهم  قال االمام: " (7)

الشار  حكم الكناية". هنايوة  "، وقال السبكي: "حكم اتنزل منزلة االشارات املفهمة  فاحلروف
 (.2/420(، فتاو  السبكي )14/78املطل  )
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 .(1)ه اخلرب قال: قبلت، انعقد البيعفلما بلغ

قود اعوك هللا أو ارك هللا لوك فيوه،  قال الغوزايل يف فتاويوه: "لوو قوال: بعوين، فقوال:
 النكوال: زوجوك هللا بنويت، أو يف االقالووة: قود أقالوك هللا أو قود رده هللا عليووك  أو قوال يف

 .(2)امها صرا، وإال ف "فه ه كناايت، وال يصح ذا النكال، وأما البيع واالقالة فإن نو 

 فروع 

 (3)مون نفسوه، أو )مالوه( لو اع األب أو اجلد مال طفلوه الو ي يف ح وره الو :
مقام اثنني، ورل  تاُج إىل صويغة عقود أم تكفوي النيوة؟ فيوه  (4)]وقام[من ولده: صح، / 

العقد رن يقول: ، وعلم ر ا فهل يكفي إتيانه رحد شقي (5)وجهان، أصرهما: أوهلما
 .(6)بعت ر ا من ولدي، أو اشتيته لولدي أم البد من إتيانه بشقيه؟ فيه وجهان

  (8)  فإن قلنا: البد(7)اضي اخل ف يف القبول وقال: البد من االجياب الق وحكم
، قال االموام: "فوإن اكتفينوا بلفوظ واحود فشورطه أن (٩)ف  يكفي فيه التوكيل علم األصح

 

 (.٩/166(، اجملموع )3/341(، الروضة )4/13(، فتح العزيز )14/77هناية املطل  ) (1)
 (.38-37فتاو  الغزايل )ص (2)
 له.يف )ز(: من ما (3)
 مكتوبة يف حاشية املخطو . (4)
(، فووووتح العزيووووز  3/548(، التهوووو ي  )5/201(، حبوووور املوووو ر  )87-6/86هنايووووة املطلوووو  )  (5)

 (.٩/170(، اجملموع )3/342(، الروضة )4/13)
 (.٩/170(، اجملموع )3/342الروضة ). يفتقر إىل صيغيت االجياب والقبولواألصح: أنه   (6)
 (.6/30٩فتح العزيز ) (7)
 يف )ز( زايد : من االجياب. (8)
 (.12/146اية املطل  )هن (٩)

 /أ[87]
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؟ قووال (3)ذلووك يف مووال السووفيه لووه (2)، )وروول((1)وال يكفووي قولووه: قبلووت"يكووون مسووتقً ، 
، ورووو ا إذا بلوووج (4)وز تصووورفه إبذنوووه ]جووواز وإال مل جيوووز[البغووووي يف الفتووواو : "إن قلنوووا: جيووو 

 .(5)سفيًها، فإن طرأ السفه فوليه احلاكم علم امل ر "
املشوووتي  وقووووع القبوووول مووون املخاطوووو  االجيووواب  فلوووو موووات  (6): ]يشوووت [الينـــا  

، وأن يكووون مطابًقووا ل جيوواب يف (7)عقوو  االجيوواب فقبوول وارثووه: مل يصووح علووم الصووريح
رلووف صووريح أو حووال  فقووال: قوود واحللووول واألجوول وغريرووا  فلووو قووال: بعتووك القوودر والن

، أو قبلووت نصووفه اموو  ماسووة أو (8)أو مفجوول إىل شووهر: ]مل يصووح[ قبلووت رلووف قراضووة
 .(٩)العك : مل يصح
علووم  (10)قووال: بعتكووه رلووف  فقووال: قبلووت رلووف ومخوو  ماسووة: ]صووح[وكوو ا لووو 

 

 (.40٩-8/408هناية املطل  ) (1)
 يف )ز(: ورو. (2)
، وأصووول السوووفه: اخلفوووة  ضوووعف العقووول وسوووو  التصووورف: مووون السوووفه ضووود احلِّلوووم، وروووو:  السوووفيه  (3)

حركتووووه واسووووتخفته  ل: تسووووفهت الوووورايُل الشووووي ، أي:  ، يقوووواوالسووووفيه: اخلفيووووف العقوووولواحلركووووة،  
 فطريته.

 (.13/4٩7(، لسان العرب )1/200(، حترير ألفا  التنبيه )6/82هت ي  اللغة ) 
يف ) (: مل جيووووووز وإال جوووووواز، لكوووووون املثبووووووت رووووووو املوافوووووومل ملعووووووىن مووووووا جووووووا  يف فتوووووواو  البغوووووووي    (4)

 (.  184)ص
 (.184فتاو  البغوي )ص (5)
  ساق  من )ز(.ما بني املعقوفتني (6)
-8/380(، كفايووووووة النبيووووووه )٩/16٩(، اجملموووووووع )3/342(، الروضووووووة )4/13فووووووتح العزيووووووز )  (7)

381.) 
 ن )ز(.ما بني املعقوفتني ساق  م (8)
(، اجملمووووووووع  3/342(، الروضوووووووة )4/13. فوووووووتح العزيوووووووز )ألنوووووووه ال يعووووووود قبووووووووال   بووووووو  خووووووو ف  (٩)

 (.8/380(، كفاية النبيه )170-16٩/٩)
 عقوفتني ساق  من )ز(.ما بني امل (10)
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ونصووفه  (2)لووف  فقووال: بعتكووه اموو  ماسووة، وكوو ا لووو قووال: اشووتيته منووك ر(1)الصووريح
  ألن املوجوووو  صووووفقة (5()4)وتوقوووف الرافعووووي ]فيوووه[ (3)امووو  ماسووووة، قوووال املتووووويل: يصووووح

 .(6)واحد  واملقبول صفقتان
ولووو قووال: بعتووك روو ين العبوودين وأحوودمها لغووريه  فقووال: قبلووت عبوودك رلووف، قووال 

مل يصوح، وإن قلنوا: يفورق  فووإن  الورواي : "يبوىن علوم تفريومل الصوفقة  فوإن قلنوا: ال ]يفورق
 .(8)بكل الثمن صح، وإن قلنا: احلصة ف " جُيرب (7)قلنا:[

، وقووال (٩)ينعقوود لووو قووال: بعتووك روو ا رلووف إن شووئت  فقووال: شووئت، مل الينالــث:
، ولوو قوال: اشوتيت فوجهوان، أظهرمهوا وجوزم بوه ابون الصوباغ والورواي : (10)املتويل: ينعقد

 

  -أي: الرافعووي-وروو كموا قوال"، وقوال النوووي: "رو ا غريو "  :قوال الرافعويوذو ا أفو، القفوال،    (1)
فتوووواو  القفووووال  "، وجووووزم املوووواوردي بفسوووواد العقوووود.  لعوووودم املوافقووووة   العقوووود   والظووووارر رنووووا فسوووواد

(، اجملموووووووووووووع  3/342(، الروضووووووووووووة )4/14(، فووووووووووووتح العزيووووووووووووز )5/43، احلوووووووووووواوي )(225)ص
(٩/170.) 

جووا  بعوود روو ا يف )ز(: ولووو قووال بعتووك روو ا رلووف  فقووال: قبلووت نصووفه اموو  ماسووة ونصووفه    (2)
 ام  ماسة، قال املتويل... .

 (.٩/170اجملموع ) (3)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 .(4/14فتح العزيز ) (5)
 (.٩/170". اجملموع )لكن الظارر الصرة قال يف اجملموع: " (6)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (7)
 (.5/6حبر امل ر  ) (8)
(،  ٩/170اجملموووع ).  ألن لفووظ املشوويئة لووي  موون ألفووا  التمليووك   مل يصووح البيووع بوو  خوو ف  (٩)

 (.4/16(، الن م الوراج )1/180، األشباه والنظاسر للسبكي )(8/383كفاية النبيه )
   روو ا لووك رلووف دررووم إن شووئت  :ولووو قووالويشووهد لووه كوو م الشووافعي يف األم، حيووث قووال: "  (10)

األم  لكوووون الزركشووووي ذكوووور أن املتوووويل جووووزم رن البيووووع ال ينعقوووود.  "،  فشوووا  كووووان روووو ا بيعووووا الزموووا
 (.263، خادم الرافعي والروضة )ص(8/383كفاية النبيه )(،  6/240)
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يت ثوبك ر ا بدررم  فقوال: بعتوه منوك إن شوئت  لطال : اشت . ولو قال ا(1)أنه ينعقد
، قوووال االمووام: "ولوووو قوووال: بعوود ذلوووك اشوووتيت أو (2)فووإن مل جيووودد املشوووتي قبوووال مل يصوووح

فعنودي أن البيوع ال يصوح أيًضوا علوم قيواس القاضوي، فإنوه يبعود محول املشوية علوم قبلت  
ن تعليًقووا حمققوواً والتعليوومل يبطوول اسووتدعا  القبووول، فيتعووني محلووه علووم املشووية نفسووها، فتكووو 

 .(3)البيع"

لو قال الباسع: بعتك رلف، أقبلت؟ فقال: نعم، وكو ا لوو مل يقول: أقبلوت؟  الرابع:
، وقوووال االموووام: "قولوووه: نعوووم لوووي  (4)نعوووم، انعقووود البيوووع حكووواه الرافعوووي / فقوووال املشوووتي:

 .(5)بقبول"

شتي: أقررتك علم ما مضوم ولو جر  البيع بينهما فتفاسخاه، مث قال الباسع للم 
 .(6)يع: وجهانبفقال: قبلت  ففي انعقاد ال

لو قال: بعتك ر ا رلف نصفه امو  ماسوة ونصوفه امو  ماسوة فقبول:  اخلامس:
صح، ولو قال: نصفه امو  ماسوة ونصوفه  واستني ومخسوني مل يصوح للتنواقض، ولوو قوال: 

 .(7)بعتك نصفه رلف ونصفه رلفني صح

 

يوة  (، كفا٩/170(، اجملمووع )3/343(، الروضوة )4/14(، فتح العزيز )7/٩3هناية املطل  ) (1)
 (.8/383النبيه )

 (.265(، خادم الرافعي والروضة )ص8/383(، كفاية النبيه )164املطل  العايل )ص (2)
 (.7/٩3هناية املطل  ) (3)
 (.8/382(، كفاية النبيه )7/37(، الروضة )7/4٩5فتح العزيز ) (4)
 (.7/6٩هناية املطل  ) (5)
(،  6/43". فوتح العزيووز )لفهوم املعوىن   نعوم  :وأظهرمهوا عنود االموام: "-يف القوراض-قوال الرافعوي    (6)

 (.8/384كفاية النبيه )
 (.3/3٩٩(، الروضة )4/104(، فتح العزيز )3/537الته ي  ) (7)

 /ب[87]
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 عاقد الركن الثاين: ال
 ، وفيه مساسل:(1)ورو الباسع واملشتي

  فيشوووت  التكليوووف يف كووول (3)املعوووام ت تسوووتفاد مووون التكليوووف (2)رليوووةأ الوىل:
  فوو  يصووح تصورف الصوو  واجملنووون ببيوع وال شوورا  وال نكووال (4)متصورف موجوو  أو قابول

ا، إبذن تصووورفا ألنفسوووهما أو لغريمهووو  (6)وال غريروووا مووون التصووورفات، )سووووا ( (5)وال )إجيوووار(
أو غري مميز، وال فرق بوني بيوع  (7)الغبطة أو بدوهنا، سوا  كان الص  مميزاً الويل أو دونه، 

 ، وغريه.(8)االختبار ورو: ال ي خيترب به الويل الص  عند ُمنواروز  احلُلم الستبانة رشده

 

 (.8/371(، كفاية النبيه )٩/14٩(، اجملموع )4/14فتح العزيز ) (1)
 األرلية ري: ص حية الشخ  لوجوب احلقوق املشروعة له أو عليه. (2)
 (.1/67(، التوقيف علم مهمات التعريف )1/40التعريفات ) 
لغة: مصدر كّلف يّكلف، ورو: إلزام ما فيه ُكلوفة، أي: مشقة، يقال: كلفوه تكليفوا،   التكليف (3)

 أي: أمره  ا يشمل عليه.
فيوووه االنسوووان    البلووووغ، الووو ي يصووبحسووون التكليوووف: سوون  اصووط حا: اخلطووواب رمووور أو هنووي، و   

 ل لزام وااللتزام. أر 
(، روضوووة  1/74، رسوووالة يف أصوووول الفقوووه )(2/537(، املصوووبال املنوووري )4/1424الصووورال )  

 (.1/143(، مع م لغة الفقها  )1/154الناظر )
-٩/155(، اجملمووووووع )344-3/343(، الروضوووووة )4/15(، فوووووتح العزيوووووز )3/12الوسوووووي  )  (4)

 (.8/372النبيه )(، كفاية 156
 يف )ز(: إجياب. (5)
 يف )ز(: ف . (6)
خووووت ف  بوووول خيتلووووف ا  ،ضووووب  بسووووننوال ي  ،رد اجلوووووابيوووو : رووووو الوووو ي يفهووووم اخلطوووواب و املميووووز  (7)

 األفهام.
 (.1/6٩(، املطلع )1/134حترير ألفا  التنبيه ) 

د يرشود، وقيل: من رشوود يرُشود، والرشود:  : فيالرشد  (8) نقويض الغوي،  ه لغتان، قيل: رو مصدر رشِّ
 .ة اخلريبوقيل: إصا

= 
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مور إىل ريور الوثمن، فوإذا انتهوم األوتق (1)والطريمل أن أيمره الويل املساومة واملماكسة
ويل، وفيووووووه وجووووووه: أن بيووووووع االختبووووووار يصووووووح منووووووه، واختوووووواره ابوووووون أيب املعاقوووووود  عاقوووووود الوووووو 

 .(2)عصرون
، (3)املميوووز، ووصووويته، وروايتوووه، وإسووو مه خووو ف أييت يف أبواذوووا ويف صووورة تووودبري 

وجوه اثلوث  ، ويف الصو (5)فصورح قبوول روايتوه ، وش  الفوورا (4)واألصح يف الكل: املنع
 .(6)اه بعد بلوغهيصح رواية ما مسعه يف صب ورو األصح: أنه

ولوو اشوت  الصو  مواال أو اقتضوه وقبضووه  فوإن كوان اقيًوا: فيلزموه اسوتداده، فووإن  

 

 .ا يف دينه ومالهأن يكون مصلرً واملراد الرشد رنا:   
 (.6/224(، البيان )4/135، الته ي  )(1/271(، املطلع )1/1٩٩حترير ألفا  التنبيه ) 

 يف البيع: انتقاص الثمن واسترطاطه. املماكسة (1)
 (.2/577(، املصبال املنري )6/220لسان العرب ) 

(،  3/344(، الروضوووووة )4/15(، فوووووتح العزيوووووز )5/465واملووووو ر : بط نوووووه. هنايوووووة املطلووووو  )  (2)
 (.8/373(، كفاية النبيه )٩/156اجملموع )

 ز  السادس، نسخة مترف طوبقبوسراي./أ[ اجل2ملميز وتدبريه: لوحة ]وصية ا (3)
(، فووتح  18/137(، احلوواوي )2٩8-11/2٩7انظوور يف وصووية املميووز وتوودبريه: هنايووة املطلوو  )  (4)

 (.٩/157(، اجملموع )6/٩7(، الروضة )7/7العزيز )
(،  12/438(، حبووووور املووووو ر  )4/30٩(، الوسوووووي  )8/520ويف إسووووو مه: هنايوووووة املطلووووو  )  

 (.1/1٩4البرر ا ي  للزركشي )
(، البرور ا وي   2/346(، الروضة )124(، املستصفم )ص2/٩6ويف روايته: هناية املطل  )  
(6/140.) 

 (.1/13٩(، إرشاد الفرول )6/140(، البرر ا ي  )10/204كفاية النبيه )  (5)
إمجوواع    :وممووا يوورد األول،  ومووا سووواه اطوول  ،بوول رووو الصووواب  ،وروو ا رووو الصووريحقووال النووووي: "  (6)

   ة فموون بعوودرم علووم قبووول رواايت صووغار الصوورابة مووا حتملوووه قبوول البلوووغ ورووه بعوودهالصووراب
  ،وخ سومل ال  صوون   ،وابن الزبري وابن جعفور والنعموان بون بشوري كابن عباس واحلسن واحلسني

 (.6/141(، وانظر أيضا: البرر ا ي  )٩/157". اجملموع )أمجعني  ╚
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تلووف يف يووده: مل يضوومنه يف احلووال وال بعوود بلوغووه، ولووو سوولم مثوون مووا اشووتاه: فعلووم البوواسع 
 .(1)دهيربأ، وعلم الويل استدا رده علم وليه، فلو رده علم الص : مل

ولووو تبووايع صووبيان وتقابضووا وأتلووف كوول منهمووا مووا قبضووه  فووإن كووان إبذن الوووليني: 
 .(2)فالضمان عليهما، وإن كان بغري إذهنما: ضمن كل من الصبيني ما أتلفه لآلخر

وعلووووووم كوووووول منهمووووووا ضوووووومان مووووووا  (4()3)ولووووووو لعوووووو  الصووووووبيان اجلوووووووز فهووووووو قمووووووار 
ه منووووه: ضوووومن، وإن علمووووت بووووه إن علووووم بووووه الووووويل ومل ينزعوووو أخوووو ه موووون جوووووز اآلخوووور، فوووو 

، (7)إذ ال واليووووووووة هلووووووووا علووووووووم املوووووووو ر  - (6)علووووووووم )الصووووووووريح(-: مل تضوووووووومنه (5)]األم[
 .(٩()8)وإن العوبوهم الج: ضمن ما أخ ه منهم، ومل يضمنوا ما )أخ وه منه(

ــة الووووودين : كموووووا ال يصوووووح تصووووورف الصووووو  ال يصوووووح قبضوووووه  فلوووووو قوووووال رب الينانيـــ
أّد ديووووووون رووووووو ا  / ، أو قوووووووال ويل الصووووووو  للمووووووودين:للمووووووودين: أّد ديوووووووين إيل رووووووو ا الصووووووو 

الصوووو  إليووووه، فووووأداه املوووودين إليووووه مل يصووووح القووووبض وال تووووربأ ذمتووووه، ومووووا سوووولمه اق علووووم 

 

 (.٩/156اجملموع ) (،3/344(، الروضة )4/15فتح العزيز ) (1)
 (.٩/156(، اجملموع )3/345(، الروضة )4/16فتح العزيز ) (2)
إذا لعو  معوه علوم مواٍل أيخو ه الغالو  مون املغلووب    ،مصدر قامر يقامر، يقال: قوامره: القمار (3)

 ما كان. كاسنا
 (.1/17٩(، التعريفات )1/307املطلع ) 

(، الوووووودر املنثووووووور يف التفسووووووري املووووووأثور  3/160تفسووووووري ابوووووون كثووووووري )  (،6/٩6ايووووووة املطلوووووو  )هن  (4)
(3/168.) 

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
 يف )ز(: األصح. (6)
 (.4/187(، الروضة )5/7٩(، فتح العزيز )6/٩6هناية املطل  ) (7)
 دفعوا إليه.يف )ز(: ما  (8)
 (.23٩-238  العايل )ص(، املطل6/٩6هناية املطل  ) (٩)

 /أ[88]
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الصوووو  العووووني  (1)ملووووك الوووودافع، فلووووو ضوووواع يف يوووود الصوووو  مل يضوووومنه، وكوووو ا لووووو )تسوووولم(
ه ونوووووووووة مووووووووون غوووووووووريه إبذن املتهووووووووو  مل  صووووووووول بقبضووووووووو املررونوووووووووة منوووووووووه إبذن وليوووووووووه، أو املرر

للموووووودوع: رد الوديعوووووة إىل رووووو ا الصووووو   (3)، اووووو ف موووووا لوووووو قوووووال رب  الوديعوووووة(2)امللوووووك 
فردرووووا إليووووه: فإنووووه خيوووورج عوووون عهوووودهتا، ولووووو كانووووت الوديعووووة للصوووو  فسوووولمها إليووووه إبذن 

 .(4)وليه: ضمنها

ىل مقووم ليقوموه ضومنه اآلخو  أو متاًعوا إ (5)ولو سلم الص  درمهًوا إىل نقواٍد لينقوده 
رده إىل وليه إن كان للص ، وإىل مالكه ه إىل الص ، فإن فعل مل يربأ، وعليه ولي  له رد

إن لغوووريه  فلوووو أداه إىل الصووو  إبذن مالكوووه: بووورئ، وإن أداه إليوووه إبذن وليوووه حيوووث كوووان 
 .(6)للص : مل يربأ

يف ضووووومان متوووووربع  (7)ولوووووو أخووووو ه منوووووه النقووووواد ليرفظوووووه  ففوووووي ضووووومانه )القووووووالن(
 

 يف )ز(: أسلم. (1)
(،  3/345(، الروضوة )4/16(، فوتح العزيوز )13-3/12(، الوسي  )5/465هناية املطل  ) (2)

 (.158-٩/157اجملموع )
ا مسوتقر   فكأهنو    إذا سوكن واسوتقر  ،موأخوذ مون ودع الشوي  يودعلغة: واحود  الوداسوع،   الوديعة (3)

 .إذا أقررهتا يف يده علم سبيل األمانة ة،يقال: أودعت الرجل وديع، عساكنة عند املودو 
 .توكيل يف حفظ مملوك أو حمتم تت  علم وجه تصوصاصط حا:  
(،  2/3٩2، التووودري  يف الفقوووه الشوووافعي )(1/207(، حتريووور ألفوووا  التنبيوووه )1/186الزارووور )  

 (.4/125مغين ا تاج )
(،  4/16فووووتح العزيووووز )(،  3/553التهوووو ي  )(،  3/13(، الوسووووي  )5/465ايووووة املطلوووو  )هن  (4)

 .(٩/158(، اجملموع )346-3/345الروضة )
 .منها الزيف تاستخرج :، وانتقدهتا، أيالدرارم تصدر نقد : مالنقد  (5)

 (.2/620(، املصبال املنري )1/318املطلع ) 
(،  3/344(، الروضوووووة )4/15(، فوووووتح العزيوووووز )3/13(، الوسوووووي  )5/466هنايوووووة املطلووووو  )  (6)

 (.٩/156اجملموع )
 يف )ز(: الوجهان. (7)
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 .(3()2)مالكه لريده إىلمن غاصبه  (1)املغصوب 

ــة: روووووول جيوووووووز االعتموووووواد علووووووم إخبووووووار الصوووووو  إذا أوصوووووول اهلديووووووة إبروووووودا   الينالينــــ
مالكهووووووا؟ ويف إذن مالووووووك الوووووودار يف دخوهلووووووا عنوووووود االسووووووتئ ان؟ ينظوووووور، فووووووإن انضوووووومت 
إليووووه قووووراسن أفووووادت العلووووم بوووو لك جوووواز قبووووول اهلديووووة، والوووودخول عمووووً  العلووووم احلاصوووول 

القووووووول مل  غووووووري مووووووأمون (4)ذلووووووك  فووووووإن كووووووان الصوووووو ال بقولووووووه خاصووووووة، وإن مل  صوووووول 
جيوووووووز القبوووووووول والووووووودخول، وإن مل يكووووووون كووووووو لك ففوووووووي االعتمووووووواد علوووووووم قولوووووووه طريقوووووووان، 
أحووووودمها: فيوووووه وجهوووووان ترجوووووان علوووووم الووووووجهني يف قبوووووول روايتوووووه، وأصووووورهما: القطووووووع 

، وجعووووول االموووووام الطوووووريقني فيموووووا إذا اقوووووتن بقولوووووه قرينوووووة تصووووودقه لكووووون (5)اعتمووووواد قولوووووه
 .(6)ا انتفت القرينةالعلم، وجزم الطريقة األوىل إذ مل تفد

 

به، ورو: أخ  الشي  ظلما وقهرا. الغص  (1)  لغة: مصدر غصوبه يغصِّ
 اصط حا: رو االستي   علم حمل الغري عدوا . 
(، كفايوووة  1/146، منهووواج الطوووالبني )(1/210(، حتريووور ألفوووا  التنبيوووه )8/62 ي  اللغوووة )هتووو   

 (.10/40٩النبيه )
بضوه، ولووو تلوف يف يووده أو  يف )ز( زايد : ولوو أرسوله ليسووعر لوه موا قبضووه مون مالكووه: مل يصوح ق  (2)

 أتلفه: ف  ضمان عليه، وال علم املرسل. 
ألنوووووووووه قصووووووووود  ، والثوووووووووا : ال   رمل مل يووووووووورض بيووووووووودهألن املسوووووووووتفيوووووووووه قووووووووووالن، األول: يضووووووووومن     (3)

أنوووووه لوووووي     :بنوووووا  علوووووم األصوووووح  ،يضووووومنه يف األصوووووح  ، قوووووال الزركشوووووي يف املنثوووووور: "املصووووولرة
ا". فووووووتح العزيووووووز  ولووووووي  رووووووو  ووووووفمتن شوووووورع  ،فووووووإن القاضووووووي  سوووووو  الغوووووواسبني   لآلحوووووواد االنتووووووزاع

 (.  2/324(، املنثور )3/504)
 ة.بعد ر ا يف )ز(: زايد  كلمة غري مفهوم (4)
(،  108أطلوووومل الشووووريازي القووووول بقبووووول ذلووووك منووووه سوووووا  انضوووومت القووووراسن أم ال. التنبيووووه )ص  (5)

  (، اجملمووووووع3/345(، الروضوووووة )4/16(، فوووووتح العزيوووووز )3/13(، الوسوووووي  )2/80احلووووواوي )
(٩/157.) 

 (.5/466هناية املطل  ) (6)
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وجيوووز االعتموواد يف روو ين اخلووربين علووم إخبووار الكووافر، قووال القاضووي أبووو الطيوو :  
 .(4()3)والشي  عز الدين (2)، وك ا قاله املاوردي(1)"ك لك الفاسمل عندي"

 : فرع
 .(5)حمتمً : فالقول قولهن صغريًا حني البيع وكان لو اع شيًئا مث ادعم أنه كا

واعلوووم أنوووه يشوووت  يف املتعاقووودين: االختيوووار  فلوووو أكرروووا أو أحووودمها علوووم العقووود مل 
يصووح، إال أن يكووون حبوومل  رن أكررووه احلوواكم علووم بيووع مالووه لوفووا  دينيووه، أو علووم شوورا  

وووُصوادو (6)شوووي  ثبوووت يف ذمتوووه توجوووه عليوووه إبقووواؤه ففوووي صووورته وجهوووان،  (7)ر، وأموووا بيوووع املو
 .(8)هما: الصرةأصر

وعن ابن الصباغ: أنه إن كان له مال غري ال ي اعه: صح البيع، وإن مل يكن له  

 

 (.2/13٩البيان ) (1)
 (.2/80احلاوي الكبري ) (2)
سووولطان  ،  السووولمي  بووود العزيوووز بووون عبووود السووو م بووون أيب القاسوووم بووون احلسووونع،  أبوووو حممووود روووو:    (3)

وووو: "العلمووووا  عووووز الوووودين الفتوووواو   ، صوووواح  كتوووواب "قواعوووود األحكووووام"، ولووووه فتوووواو  تعوووورف بووووو
 ه(.660"، )ت:املوصلية

(، طبقوات الشوافعية البون قاضوي شوهبة  215-8/20٩ترمجته يف: طبقوات الشوافعية الكورب  )  
(2/10٩-111.) 

(، قواعوود األحكووام لعووز الوودين  1/177(، اجملموووع )1/462(، حبوور املوو ر  )2/13٩يووان )الب  (4)
 (.2/133ابن عبد الس م )

 (.4/460(، حبر امل ر  )35فتاو  الغزايل )ص (5)
-1/232(، كفايووة األخيووار )٩/15٩(، اجملموووع )3/344(، الروضووة )8/556فووتح العزيووز )  (6)

233.) 
 لسلطان أو غريه ماال ظلما وقهرا  فيبيع ماله لدفع األذ  عنه.به ااملصادور: رو ال ي يطل (7)

 (.  2/6(، أسىن املطال  )٩/60اجملموع ) 
(، اجملمووووووووووع  3/344(، الروضوووووووووة )245(، فتووووووووواو  الغوووووووووزايل )ص18/223هنايوووووووووة املطلووووووووو  )  (8)

(٩/160-161.) 
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 .(1)غريه: فوجهان
، وال يصوح (3)  وإن كوان غوري مكلوف(2)ويصح بيع السكران وشراؤه علوم املو ر 

 .(5)والعبد بغري إذن سيده علم امل ر  (4)السفيه لنفسه / تصرف
ال يشووووووت  إسوووووو م البوووووواسع واملشووووووتي يف مطلوووووومل البيووووووع والشوووووورا ، لكوووووون  الرابعــــــة:

يف اشوووووتا  إسووووو م املشوووووتي يف شووووورا  العبووووود املسووووولم واألموووووة املسووووولة قووووووالن، أصووووورهما: 
يف تعليقوووووه  ، فووووو  يصوووووح بيعهموووووا مووووون الكوووووافر، وجعووووول الشوووووي  أبوووووو حممووووود(6)أنوووووه يشوووووت 

 ظهر، وخالفه غريه.مقابله أ
، وقال (8)له به فقبله (7)ضه وفيما لو )أوصم(ور  منه فقبله وقبوجيراين فيما لو  

املتوووويل: "رووو ا إذا قلنوووا  صووول امللوووك يف الوصوووية القبوووول، أموووا علوووم قولنوووا  صووول املووووت 
 .(٩)فيصح قطًعا كاالرا"

ففوووي  (10)[إن مل يصوووح البيوووعوعووون القاضوووي الطوووربي ترتيووو  الوصوووية علوووم البيوووع، ]
وإن كوان قبول مووت  صح، وال يفثر إس م املوصم لوه بعودالوصية: وجهان، أحدمها: ال ي

 

 (.3/14(، حاشية الب ريمي علم اخلطي  )8/374والصريح: الصرة. كفاية النبيه ) (1)
(، هنايووووووووة ا توووووووواج  ٩/155(، اجملموووووووووع )3/344(، الروضووووووووة )370اللبوووووووواب للمروووووووواملي )ص  (2)

(3/387.) 
 (.1/68(، املستصفم )1/35(، التلخي  لل ويين )1/20اللمع للشريازي ) (3)
 (.8/373(، كفاية النبيه )٩/155(، اجملموع )6/360احلاوي ) (4)
 (.1/10٩منهاج الطالبني )(، 7/23٩(، البيان )6/431هناية املطل  ) (5)
(، التهوووووووو ي   3/13(، الوسووووووووي  )٩6-5/٩5(، حبوووووووور املوووووووو ر  )5/427هنايووووووووة املطلوووووووو  )  (6)

 (.٩/355(، اجملموع )3/346(، الروضة )4/17(، فتح العزيز )7/530)
 يف )ز(: وصم. (7)
 (.٩/355(، اجملموع )3/346(، الروضة )4/17ز )فتح العزي (8)
 (.٩/355اجملموع ) (٩)
 بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. ما (10)

 /ب[88]
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 .(2)، وإال ف (1)املوصي، واثنيهما: أنه إن أسلم )قبل موت املوصي(

وحكووووم املوووواوردي فيهووووا ث ثووووة أوجووووه، اثلثهووووا: إن أسوووولم املوصووووم لووووه قبوووول القبووووول 
 ، وخيرج مما تقدم وجه رابع.(3)صح وإال ف 

طريقووووان، أحوووودرا: أنووووه علووووم القووووولني، ويف صوووورة إسوووو م الكووووافر يف عبوووود مسوووولم  
  فوإن صوررناه فوجهوان، أصورهما: أنوه (4)لثا : القطوع الصورة، وصورره املواورديوا

 .(5)ال اعتاض عليه ح، يقبضه، والثا : أنه يفمر بفسخه

: (7)وكت  احلديث النبوي طريقان، ]أحودمها[ (6)ويف صرة شرا  الكافر املصرف
، وجيراين يف صرة الوصية (8)سلم، وأظهرمها: القطع البط نأنه علم القولني يف شرا  امل

 .(٩)له ذما

، قوالوا: وال حنوع (10)قال العراقيون: وكت  الفقه اليت فيها آاثر السلف كاملصورف 
 

 يف )ز(: املوصم له قبل القبول صح. (1)
 (.٩/٩5كفاية النبيه )  (2)
 (.14/3٩3احلاوي ) (3)
 (.3/226حاشية اجلمل ) (4)
(، أسووىن املطالوو   4/23٩(، الوون م الوروواج )٩/323(، كفايووة النبيووه )5/138حبوور املوو ر  )  (5)

(2/122.) 
 (.3/14رآن وإن قل. حاشية الب ريمي علم اخلطي  )املراد املصرف: ما فيه ق (6)
 يف ) ( و)ز(: )أظهرمها(  ولعل الصريح: رو ما أثبته يف امل . (7)
".  فسوخته  ☺صرا  مصرفا أو دفتا فيه أحاديوث رسوول هللا  وإذا اشت  النقال الشافعي: " (8)

(،  4/17ز )(، فووووتح العزيوووو 3/13(، الوسووووي  )14/3٩1(، احلوووواوي )8/388تتصوووور املووووز  )
 .(٩/355(، اجملموع )3/346الروضة )

 (.6/236(، الن م الوراج )6/11٩الروضة ) (٩)
(،  3/346(، الروضووووة )4/17(، فووووتح العزيووووز )5/122(، البيووووان )18/٩٩هنايووووة املطلوووو  )  (10)

 (.٩/٩٩(، كفاية النبيه )٩/355اجملموع )
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اآلاثر، وقوووال الرافعوووي: لكووون يكووووره، خللوروووا موووون األخبوووار و  مووون ابتيووواع كتووو  أيب حنيفوووة 
 .(1)هي كغريرا من الكت  املشتملة عليهاا ف كت  أصرابه فإهنا مشرونة ذا، ف

كتووووو  احلوووووديث والفقوووووه   (2)وشووووو  املووووواوردي ف وووووزم يف كتووووواب البيوووووع جبوووووواز ]بيوووووع[ 
، وفّصووووووول يف كتووووووواب اجلزيوووووووة يف كتووووووو  (3)مووووووون الكوووووووافر، وقوووووووال: ال يلترووووووومل املصووووووورف

ان املووووو كور فيهوووووا سوووووريته وصوووووفته جووووواز بيعهوووووا منوووووه، وإن كوووووان احلوووووديث فقوووووال: "إن كووووو 
  فووووإن صووووررناه ففووووي (4)أحكامووووه وك مووووه ففووووي بيعهووووا منووووه وجهووووان"فيهووووا أمووووره وهنيووووه و 

، وررنهووووووا منووووووه مرتوووووو  علووووووم بيعهووووووا كمووووووا يف (6)امللووووووك عنهووووووا وجهووووووان (5)أمووووووره ]إبزالووووووة[
 .(8)، ولو ورثها ملكها قطًعا(7)العبد

املسوووووووووولم املصوووووووووورف وكتوووووووووو  احلووووووووووديث يف الصوووووووووورة، وأمووووووووووا واخلوووووووووو ف يف بيووووووووووع 
عبووووووود املسووووووولم الووووووو ي يسوووووووتعق  الكوووووووافر الويف متلوووووووك  /، (٩)اجلوووووووواز: فووووووو  جيووووووووز قطًعوووووووا

 لكووووووه احلريووووووة بشوووووورا  أو اهتوووووواب أو قبووووووول وصووووووية  كشووووووراسه أصووووووله أو فرعووووووه املسوووووولمني، 
: أنووووووووه علووووووووم القووووووووولني، (10)وشووووووووراسه املسوووووووولم الوووووووو ي أقوووووووور حبريتووووووووه: طريقووووووووان، )أحوووووووودمها(

 

 (.4/17(، فتح العزيز )5/122البيان ) (1)
 فتني ساق  من )ز(.ما بني املعقو  (2)
 (.5/270احلاوي ) (3)
 (.3٩2-14/3٩1احلاوي ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
ملكووه، بوول يووفمر إبزالووة ملكووه عنووه  ألن يف ذلووك إذالال  وال يقوور علووم  قووال العموورا  يف البيووان: "  (6)

 (.٩/355(، اجملموع )5/22. البيان )رجره النووي يف اجملموع ورو ما "،ل س م
 (.٩/٩٩(، كفاية النبيه )6/45البيان ) (7)
 (.4/20(، الن م الوراج )٩/355اجملموع ) (8)
 (.4/21(، الن م الوراج )3/346الروضة ) (٩)
 أصرهما. يف )ز(: (10)

 /أ[8٩]
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 .(1)هما: القطع الصرةوأصر

سولم عوين بعووض أو وجيراين فيما لو قال الكافر ملالك عبد مسلم: أعتمل عبدك امل 
 ، وجزم بعض من أجر  اخل ف رناك الصرة رنا.(2)بغري عوض فأعتقه

وشووووووورا  مووووووون أقووووووور حبريتوووووووه علوووووووم اخلووووووو ف يف  (3)ورتووووووو  القاضوووووووي واالموووووووام رووووووو ا 
شووووورا  القريووووو  وقووووواال: رووووو ه أوىل الصووووورة  ألن امللوووووك فيهوووووا ضووووومين، وشووووورا  مووووون أقووووور 

 .(4)حبريته أوىل املنع  ألن العتمل ظارر غري حمقمل

والكوووو م يف شوووورا  موووون أقوووور حبريتووووه تفريووووع علووووم أنووووه بيووووع، وأمووووا علووووم القووووول رنووووه 
، وجيوووووووراين (5) فينبغوووووووي: أن يصوووووووح قطًعوووووووافووووووودا  مووووووون جهوووووووة املشوووووووتي، أو مووووووون اجلوووووووانبني

 املسلم. (6)أيًضا فيما إذا اشت  عبًدا مسلًما أقر أنه اشتاه )لف ن(

ه فطريقووووووان، ولووووووو اشووووووت  عبوووووودا مسوووووولًما بشوووووور  العتوووووومل، وصووووووررناه موووووون غووووووري  
، والثووووووا : أنووووووه علووووووم (7)ن روووووو ا الشوووووور أظهرمهووووووا: أنووووووه علووووووم القووووووولني يف الشوووووورا  بوووووودو 

 اخل ف يف شرا  القري .

 

(، الروضووووووووووة  4/17(، فووووووووووتح العزيووووووووووز )3/14(، الوسووووووووووي  )425-5/424هنايووووووووووة املطلوووووووووو  )  (1)
 (.٩/355(، اجملموع )3/346)

(، الروضوووووووووووووووة  4/18(، فوووووووووووووووتح العزيوووووووووووووووز )3/14الوسوووووووووووووووي  )(،  5/425ملطلووووووووووووووو  )هنايوووووووووووووووة ا  (2)
 (.٩/356(، اجملموع )3/346)

 أي: قول كافر ملسلم: أعتمل عبدك املسلم عين. (3)
 (.5/425هناية املطل  ) (4)
 (.4/362(، الروضة )5/2٩3(، فتح العزيز )4/263الته ي  ) (5)
 يف )ز(: ف ن. (6)
الروضووووووووووة    (،7/531: أن البيووووووووووع ال يصووووووووووح. التهوووووووووو ي  )( أن الووووووووووراجح1٩2سووووووووووبمل يف )ص  (7)

(، مغوووووووووووووووووين ا توووووووووووووووووواج  ٩/٩6)  ، كفايوووووووووووووووووة النبيوووووووووووووووووه(٩/356(، اجملمووووووووووووووووووع )3/346-347)
(2/336.) 
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جموووووور  املسوووووولم يف صوووووورة بيعووووووه موووووون الكووووووافر لبقووووووا   (1)ويف جووووووراين العبوووووود املرتوووووود 
علقووووووووة االسوووووووو م أم جيوووووووووز كالكووووووووافر؟ فيووووووووه وجهووووووووان، بنامهووووووووا القاضووووووووي واالمووووووووام علووووووووم 

 .(2)رتد ال مياخل ف يف قتل امل

 .(4()3)قال الرواي : ويكره بيع الولد الصغري الكافر ]من الكافر[

 التفريع: 
 ال يصح  ففيه فروع: (5)الصريح أن ملك الكافر العبد ]املسلم[إن قلنا 

ــد ا: يف صووورة ارهتانوووه، واسوووتئ اره واسوووتئ ار احلووور املسووولم علوووم عمووول يعملوووه  أحـ
، وقووووال املوووواوردي: (7)رح الوووورواي  مقابلووووهوصوووو ، (6)بنفسووووه وجهووووان، أظهرمهووووا: أنووووه يصووووح

يف يوود نفسووه ال يف يوود "الصووريح أنووه ينظوور فووإن كانووت االجووار  علووم عموول يعملووه األجووري 
املسوووووووووتأجر ويتصووووووووورف فيوووووووووه علوووووووووم موجووووووووو  رأيوووووووووه ال علوووووووووم رأي املسوووووووووتأجر كاخلياطوووووووووة 

 

 .ر ا أمرع ال رادَّ و له: أي ال فاسد  له وال رُجوعلغة: من االرتداد، ورو: الرجوع، يقال:   املرتد  (1)
 .الراجع عن دين االس م إىل الكفر :روعا  شر  
(،  1/312، حتريووووووووووور ألفوووووووووووا  التنبيوووووووووووه )(1/224)(، املصوووووووووووبال املنوووووووووووري  2/473الصووووووووووورال )  

 (.1/462املطلع )
(،  4/1٩(، فووتح العزيووز )5/427. هنايووة املطلوو  )لبقووا  علقووة االسوو م   يصووح لووهاألصووح: ال    (2)

 (.٩/356(، اجملموع )3/348الروضة )
 عقوفتني ساق  من )ز(.ما بني امل (3)
 (.5/٩٩". حبر امل ر  )يبيع منه الصغريأصرابنا: األوىل أن ال قال يف البرر: "قال بعض  (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
(،  3/347(، الروضوووووة )4/18(، فوووووتح العزيوووووز )3/14(، الوسوووووي  )5/428هنايوووووة املطلووووو  )  (6)

 (.4/21(، الن م الوراج )٩/35٩اجملموع )
 (.271حلية املفمن )ص (7)
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كاخلدموة:   يف يود املسوتأجر رموره  : صرت، وإن كانت علم عمل األجوري(1)و)الصياغة(
 .(3)  فإن قلنا: يصح، ُجعل العبد املررون يف يد عدل(2)يصح"مل 

ر فهل يفمر الكافر إبجيا  ، أحودمها: وروو (4)ره مون مسولم؟ فيوه وجهوانوأّما املستأجِّ
 ، واثنيهما: ال.(5)جواب الشي  أيب حامد والقاضي أيب الطي  نعم

ا أمووور إبزالوووة اخلدموووة وحنورووو  / وقووال املووواوردي تفريًعوووا عليوووه: إن كانوووت االجوووار  علوووم
فوامتنع، قوال: مللك فيهوا، وإن كانوت علوم عمول يعملوه يف يود نفسوه فو ، وإذا أمور ه بوه ا

 .(6)يفس  االجار  وقياس ما سيأيت يف التفريع علم صرة شراسه أن احلاكم يفجره عليه

 .(8)، لكن يكره(7)وجيوز إيداعه منه، وك ا إعارته علم الصريح 

 .(٩)خ ف يف جوازرااملسلم والعبد املأذون  ف  وأما االجار  علم ذمة احلر  

 

 يف )ز(: الصناعة. (1)
 (.14/3٩1احلاوي ) (2)
 (.3/347(، الروضة )4/440فتح العزيز ) (3)
(، فووووووتح العزيووووووز  3/14(، الوسووووووي  )5/428أصوووووورهما: أنووووووه يووووووفمر بوووووو لك. هنايووووووة املطلوووووو  )  (4)

 (.٩/35٩(، اجملموع )3/347(، الروضة )4/18)
 (.٩/35٩(، اجملموع )3/347(، الروضة )4/18فتح العزيز ) (5)
 ".وإال فسخها احلاكم عليه ،قلها املستأجر من نفسه إىل مسلمفإن نونصه يف احلاوي: " (6)

 (.7/423احلاوي )
اخلو ف يف االعوار  مث    -يف اجملمووع-نفم الرافعي اخل ف يف االيوداع واالعوار ، وأثبوت النوووي   (7)

 (.٩/35٩موع )(، اجمل3/347(، الروضة )4/18ضعفه. فتح العزيز )
 (.3/36٩الوسي  ) (8)
(،  3/347(، الروضوووووة )4/18فوووووتح العزيوووووز )(،  3/14(، الوسوووووي  )5/428لووووو  )هنايوووووة املط  (٩)

 (.٩/35٩اجملموع )

 /ب[8٩]
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إن صوووووورل  (1)لووووووو اشوووووت  املسوووووولم عبووووووًدا مسووووولًما لكووووووافر إبذنوووووه: مل يصووووووح الينــــــا :
فار   .(3)، وإن نوارا: وقع للوكيل(2)السِّّ

 ، قوال االموام: ورو ا(5)صح (4)ولو اشتاه كافر ملسلم إبذنه  فإن صرل )السفار ( 
، ورووو مفووروض فيمووا (7)، وفيووه خوو ف(6)لتصووريح السووفار علووم قولنووا بصوورة الشوورا  مووع ا

إذا تقدم قول الباسع: بعتك، علم القبول، ويتصوور مون غوري خو ف فيموا إذا قودم الوكيول 
 .(8)الشرا  فقال: اشتيت لزيد، فقال: بعتك 

، بنامهووووووا الغووووووزايل (٩)وإن مل يصووووورل ذووووووا بوووووول نوارووووووا  ففووووووي صووووورة الشوووووورا  وجهووووووان 
 

أطلمل البغوي والرافعي والنووي القول بعدم الصورة  ألن العقود يقوع للموكول أوال، أو للوكيول مث   (1)
(، اجملمووووووع  3/348(، الروضوووووة )4/1٩زيوووووز )(، فوووووتح الع7/531ينتقووووول للموكووووول. التهووووو ي  )

(٩/356.) 
لغووة: موون سووفرت بووني القوووم أسووفِّر سووفار ، أي: أصوولرت، والسووفري: الرسووول املصوولح    السووفار   (2)

 بني القوم، واجلمع: سفرا 
ا، بوول جيعوول  ال جيعوول عاقوودً و    السووفري،أنَّ حقوووق روو ا العقوود ال يرجووع إىلواملووراد السووفار  رنووا:    

 وال يضيف إىل نفسه. ،غريهكالرسول يعرب عن 
 (.1/272(، حاشية اجلمل )1/13٩، طلبة الطلبة )(2/686(، الصرال )7/247العني ) 

أطلوومل إمووام احلوورمني القووول الصوورة  ألن العقوود يقووع للوكيوول ال للموكوول، وأمووا القووول التفصوويل    (3)
والزركشوووي.    صوووح كموووا ذكوووره القموووويل  فقووود ذكوووره ابووون الرفعوووةإن صووورل السوووفار  مل يصوووح، وإال  

(، خوووادم الرافعوووي والروضوووة  264-261( املطلووو  العوووايل )ص427-5/426هنايوووة املطلووو  )
 (.310)ص

 يف )ز(: يف السفار . (4)
 (.٩/356(، اجملموع )3/348(، الروضة )4/1٩(، فتح العزيز )3/14الوسي  ) (5)
 .(5/427هناية املطل  ) (6)
 (.313لروضة )(، خادم الرافعي وا266-265املطل  العايل ) (7)
 (.313(، اخلادم )ص٩/٩8كفاية النبيه )  (8)
 (.٩/356(، اجملموع )3/348(، الروضة )4/1٩(، فتح العزيز )3/14الوسي  ) (٩)
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، إن علقنارووووووا بووووووه مل يصووووووح، واألصووووووح وبنامهووووووا الرافعووووووي (1)كيوووووولعلووووووم تعلوووووومل الُعهوووووود  الو 
علوووووووم الووووووووجهني يف أن موووووووا يشوووووووتيه الوكيووووووول يثبوووووووت امللوووووووك فيوووووووه لوووووووه أوال مث ينتقووووووول إىل 

وكيووووول أوال: مل يصوووووح، وإن قلنوووووا يقوووووع املوكووووول أم يثبوووووت ابتووووودا  للموكووووول؟ إن قلنوووووا يقوووووع لل 
 .(2): صح-ورو األصح-للموكل أوال 

ووووووزنم األصووووووراب رنووووووا بصوووووورة  لفع ملووووووا ذكووووووروه يف  الشوووووورا  إذا مسووووووم موكلووووووه توووووواوجو
كتووووووووواب النكوووووووووال، أن املسووووووووولم إذا وكووووووووول كوووووووووافرًا يف قبوووووووووول نكوووووووووال مسووووووووولمة فقبلوووووووووه: مل 

ي الطوووووربي ، وسوووووو  القاضووووو (5): أنوووووه يصوووووح(4)، لكووووون االموووووام قوووووال يف ]اخللوووووع[(3)يصوووووح
بوووووني البوووووابني فقوووووال: "ال جيووووووز توكيووووول الكوووووافر يف شووووورا  املسووووولم كموووووا ال يتوكووووول عنوووووه يف 

 .(6)وج، وكما ال يتوكل ا رم يف شرا  الصيد وعقد النكال"التز 
إذا اشوووووت  املسووووولم عبوووووًدا مسووووولًما مووووون كوووووافر أسووووولم يف يوووووده أو ورثوووووه أو  الينالـــــث:

 لوووووه رد الثووووووب  الموووووام والغوووووزايل: رووووولاشوووووتاه بثووووووب فوجووووود الكوووووافر الثووووووب عيبًوووووا، قوووووال ا

ه رد أن لوووووووووو  واحلوووووووووومل"، قووووووووووال الرافعووووووووووي: (7)فيووووووووووه وجهووووووووووان ؟اسووووووووووتداد العبوووووووووودو العيوووووووووو  ]
 .(10)ك ا قالوه  (٩)قطًعا، واخل ف يف استداد العبد" (8)[الثوب 

 

 (.15-3/14الوسي  ) (1)
 (.4/1٩فتح العزيز ) (2)
 (.6/240(، هناية ا تاج )4/300)(، الروضة 8/228(، فتح العزيز )6/405البيان ) (3)
يف ) ( و)ز(: الصوووولح، لكوووون املثبووووت رووووو الصووووريح  ورووووو املوافوووومل ملووووا جووووا  يف كتوووواب هنايووووة    (4)

 املطل .
 (.472-13/471هناية املطل  ) (5)
 (267-266املطل  العايل ) (6)
 (.3/15)(، الوسي   5/426هناية املطل  ) (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من ) (. (8)
 .(4/18فتح العزيز ) (٩)
(، التهوووو ي   1/278ورجوووح الغووووزايل والبغوووووي والرافعووووي والنووووووي: أن لووووه اسووووتداده. الوووووجيز )  (10)

 (.٩/357(، اجملموع )348-3/347(، الروضة )7/531)
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، أحودمها: القطوع (1)ولو وجد املسولم املشوتي العبود عيبًوا ففوي جوواز رده طريقوان 
 اجلواز، والثا : خترجيه علم الوجهني.

، وكوو ا يف األوىل علووم مووا ذكووره (2)وحيووث منعنووا الوورد يف روو ه الصووور  تعووني األر  
جوووع البووواسع ، وأموووا علوووم قوووول غريمهوووا فوووإن العبووود جيعووول كاملمالوووك وير (4)والغوووزايل (3)االموووام
 بقيمته.

بيوووع:  (5)االقالوووة / ولوووو اشوووت  املسووولم عبوووًدا مسووولًما مووون كوووافر مث تقووواي  فوووإن قلنوووا
 .(6)امتنعت علم ر ا القول، وإن قلنا إهنا فس : فعلم الوجهني

الفسوو   فووإن قلنووا امللووك لووه يف زموون أراد فووإن  (7)ولووو اعووه وشوور  اخليووار ]صووح[ 
"إال أنووه إذا تكوورر ذلووك منووه يلزمووه احلوواكم ببيعووه بيًعووا الزموواً"،  اخليووار: صووح، قووال املتووويل:

 

 (.275العايل )ص (، املطل 1/278ورجح الغزايل يف الوجيز: جواز الرد. الوجيز ) (1)
  ومسوي  أيخ ه املشتي من الباسع، إذا اطَّلع علوم عيو  يف املبيوع   مارو  رنا، رو:   املراد األر  (2)

إذا أغريووت أحوودمها اآلخوور    :أرشووت بووني الوورجلني أتريشووا  :مووأخوذ موون قووول العووربأرشووا  ألنووه  
 .صومةاخل  :ورو ،لكونه سببا للتأريش  فسمي نق  السلعة أرشا  وواقعت بينهما اخلصومة

 (.1/283(، املطلع )1/178حترير ألفا  التنبيه ) 
 .(5/426هناية املطل  ) (3)
 (.3/15الوسي  ) (4)
سوقوطه، وتقواي  البيعوان، أي:    رفعوه مون  ، أي:أقوال هللا عثرتوهأقال، يقوال:    لغة: مصدر  االقالة (5)

 تفاسخا صفقتهما.
 ط حا: رفع العقد بعد وقوعه.واالقالة اص 
(، التوقيف علوم مهموات  1/76، أني  الفقها  )(2/521(، املصبال املنري )1/147الزارر )  

 (.1/58التعريف )
الوجهان سبقا يف مسألة لو وجد الكافر الثوب عيبا يف الصفرة السابقة، فعلم رو ا الوراجح:   (6)

 (.٩/358(، اجملموع )3/348(، الروضة )4/1٩أن االقالة تصح. فتح العزيز )
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (7)

 /أ[٩0]
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 .(2)يف مسألة الثوب  (1)وإن قلنا بزوال ملكه  ففي جواز الفس : )الوجهان(

إذا اشووووووت  الكووووووافر عبووووووًدا كووووووافرًا فأسوووووولم قبوووووول القووووووبض  فهوووووول ينفسوووووو   الرابــــــع:
؟ فيووووووه وجهووووووان، (3)البيووووووع كمووووووا ينفسوووووو   وتووووووه أو ال، بوووووول يثبووووووت اخليووووووار كمووووووا لووووووو أبوووووومل

، روووو ا إذا اشووووتاه موووون مسوووولم  فووووإن اشووووتاه موووون  (5)، وبووووه أفوووو، القفووووال(4)أظهرمهووووا: الثووووا 
أوىل،  (7)، واالستصوووووراب (6)كوووووافر فقووووود توووووردد االموووووام فيوووووه، وقوووووال: ال وجوووووه ل نفسووووواا

 .(8)وجعله الغزايل وجهني مرتبني

فيقبضووووووه الكووووووافر أو ينصوووووو  احلوووووواكم موووووون يقبضووووووه  (٩)بقووووووا  )العبوووووود(لنووووووا بفووووووإن ق
، مث أيمووووووووره إبزالووووووووة (11)، وبووووووووه أفوووووووو، القفووووووووال(10)أظهرمهووووووووا: الثووووووووا  عنووووووووه؟ فيووووووووه وجهووووووووان،

 ملكه.

 

 يف )ز(: وجهان. (1)
 (.286-285يل )(، املطل  العا٩/358(، اجملموع )7/531الته ي  ) (2)
مل  أبِّووووو ، وقيووووول:  فهوووووو آبووووومل  -بضوووووم البوووووا  وكسوووووررا-أيبووووومل    ،إذا رووووورب مووووون سووووويدهأبوووووومل العبووووود:    (3)

 .-بفترها-مل بو أي، العبد 
 (.1/275(، املطلع )158-1/157تنبيه )حترير ألفا  ال 

(، اجملمووووووووووووووووع  4/1٩(، فوووووووووووووووتح العزيوووووووووووووووز )3/15(، الوسوووووووووووووووي  )5/427هنايوووووووووووووووة املطلووووووووووووووو  )  (4)
(٩/356.) 

 (.٩/356اجملموع ) (5)
 (.5/428هناية املطل  ) (6)
 املغري. إبقا  ما كان علم ما كان عليه  النعدامرو:  االستصراب (7)

 (.1/48(، التوقيف علم مهمات التعريف )1/22التعريفات ) 
 (.16-3/15". الوسي  ) ألنه كيفما تردد انقل  إىل كافر  وأوىل رال ينفس وقال: " (8)
 يف )ز(: العقد. (٩)
 (.٩/356(، اجملموع )3/348(، الروضة )4/1٩(، فتح العزيز )3/16الوسي  ) (10)
 (.4/1٩فتح العزيز ) (11)
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ال ولووووووووو اشووووووووتاه بشوووووووور  اخليووووووووار فأسوووووووولم يف زموووووووون اخليووووووووار، قووووووووال الوووووووورواي : "قوووووووو  
مووووووا الفسوووووو  واالجوووووواز  والوووووودي:  تموووووول قووووووولني أحوووووودمها: يبطوووووول البيووووووع، والثووووووا : ال، وهل

 .(2)املشتي إبزالة ملكه" (1)فإن أجازا )ألزم(

ــة: قوووال ا ووواملي: "ال يووودخل عبووود مسووولم يف ملوووك كوووافر ابتووودا  إال يف سوووت  خامتـ
يف ربتوه  : االرا، واالسوتجاع إبفو س املشوتي، والرجووع-أي علم ر ا القول-مساسل 

ك عووين  فأعتقووه وصووررناه، وإذا  لولووده، ورده عليووه العيوو ، وإذا قووال ملسوولم: أعتوومل عبوود
 .(3)عن الوفا  فله تع يزه"كات  عبده الكافر فأسلم مث ع ز 

 .(4)قال النووي: "ويف األخري  تسارل، وترك سابعة: إذا اشت  من يعتمل عليه"

قبل قبضوه  (5)فإن علم به )احلاكم( وإن فرعنا علم صرة شرا  الكافر العبد املسلم
ا يقبضوه لوه؟ فيوه ره بتوكيول مسولم يف قبضوه أو ينصو  مسولمً فهول حّكنوه مون قبضوه أو أيمو 

، مث إذا حصل القبض ري وجه كان، أمره ]إبزالة ملكه عنه وك ا إذا أسلم (6)ث ثة أوجه
بوووزوال ملكوووه عنوووه االسووو م، اووو ف موووا إذا  (7)عبووود الكوووافر يف دوام امللوووك، وال  كوووم[

 

 يف )ز(: لزم. (1)
 (.5/٩8حبر امل ر  ) (2)
 (.236اللباب )ص (3)
 (.٩/358(، اجملموع )3/350الروضة ) (4)
 يف )ز(: الكافر. (5)
يف البرر واجملموع: ث ثوة أوجوه، ورجوح الورواي : أنوه حكون مون القوبض بنفسوه، ويف فوتح العزيوز   (6)

(، اجملموووع  3/34٩(، الروضووة )4/1٩(، فووتح العزيوز )5/٩8والروضوة: وجهووان. حبور املوو ر  )
(٩/357.) 

 ما بني املعقوفتني ساق  من ) (.  (7)
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 .(2)، فإن مل يفعل اعه احلاكم(1)أسلمت املرأ  حتته

، وال (3)ويكفيه إزالته ري طريمل كان  كالبيع، واهلبوة مون مسولم، واالعتواق وغريروا 
، (5)، ولوو موات انتقول إىل ورثتوه وألزمووا بنقول امللوك أيًضوا(4) صل انتقاله إىل ملك كوافر

  كموا لوو  (7)، وتكفي الكتابة يف أظهر الووجهني(6)في ررنه وإجارته وتزويج اجلاريةوال يك
 يفمر إبزالة امللك عنه. ا مث أسلم فإنه الكان مكاتبً 
، فووإن (٩)، ويف صوورتها علووم الوجووه اآلخوور وجهووان(8)روو ا تصووح )الكتابووة( / وعلووم

 بيوووووع مكاتبوووووا، وإال فسوووووخت وبيوووووع، ويف االكتفوووووا  التووووودبري (10)جووووووز  بيوووووع ]املكاتووووو [

، ويف تعليوووووومل عتقووووووه بصووووووفة طريقووووووان، أحوووووودمها: طوووووورد الوووووووجهني يف التوووووودبري، (11)وجهووووووان
 .(13)وادعم القاضي أنه ال خ ف فيه، (12)أصرهما: القطع رنه ال يكفيو 

ن يشوتيه ولو امتنع من إزالة امللك عنه اعه احلاكم عليه بثمن املثل، فوإن مل جيود مو 
 

ألن ملوووووك النكوووووال ال يقبووووول النقووووول مووووون شوووووخ  إىل شوووووخ   فتعوووووني الوووووبط ن. فوووووتح العزيوووووز    (1)
 (.  2/336(، مغين ا تاج )2٩0(، املطل  العايل )ص4/20)

 (.3/34٩وضة )(، الر 4/20(، فتح العزيز )3/16(، الوسي  )4/224األم ) (2)
 (.٩/357(، اجملموع )3/34٩ضة )(، الرو 4/20فتح العزيز ) (3)
 (.4/233حتفة ا تاج وحواشي الشروا  والعبادي ) (4)
 (.٩/358اجملموع ) (،3/34٩الروضة ) (،4/20فتح العزيز )(، 3/16الوسي  ) (5)
   (.٩/357اجملموع ) ،املصادر السابقة (6)
 (.3/34٩(، الروضة )4/20(، فتح العزيز )3/16(، الوسي  )4/224األم ) (7)
 يف )ز(: املكاتبة. (8)
فوووتح  (،  5/424، والثوووا : صوووريرة. هنايوووة املطلووو  )أحووودمها: أهنوووا كتابوووة فاسووود ، فيبووواع العبووود   (٩)

 (.٩/357(، اجملموع )3/34٩(، الروضة )4/20العزيز )
   يف املصادر السابقة.رك ا يف )ز(، ويف ) (: الكات ، واملثبت رو املوافمل ملا جا (10)
(، كفايووة النبيووه  1٩/458(، هنايووة املطلوو  )236ورجووح االمووام: عوودم االكتفووا . اللبوواب )ص  (11)

(12/360.) 
 (.2٩0(، املطل  العايل )ص18/٩٩هناية املطل  ) (12)
طاسفووةع مووع حكووايتِّهم اخلوو فو يف املكاتوو  قطعوووا رنَّ  والقاضووي احلسووني، و قووال ابوون الرفعووة: "  (13)

 (.2٩0". املطل  العايل )صلتعليمل العتملِّ ال يقطعها  التدبري

 /ب[٩0]
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، و وال بينهموا (1)بثمن مثله مل يكن له بيعه بدونه بل يصورب إىل أن جيود مون يشوتيه ]بوه[
 .(3)إىل البيع (2)يستكس (يف تلك املد ، ويطال  بنفقته، و)

وال يكتفوي احليلولووة بينهموا وإن رضوويا ذووا إال إذا كانوت أمووة مسوتولد   فووإن البيووع  
، (6)إعتاقهووا؟ فيووه وجهووان، أصوورهما: ال (5)يووه(، وروول )جيوو  عل (4)يتعوو ر علووم املوو ر 

يف يوووود مسوووولم، وال فوووورق بووووني أن يكووووون  (7)و ووووال بينهمووووا وعليووووه نفقتهووووا و)يستكسوووو (
 قبل إس مها أو بعده، وك ا لو استولد جارية مسلمة البنه املسلم. االستي د

 فروع: 
فوووأعتمل الكوووافر نصووويبه وروووو  ،لوووو كوووان بوووني مسووولم وكوووافر عبووود مسووولم: (8)]الو [

بوونف   السوورايةصوول حت :سوووا  قلنووا ،(٩)إىل نصووي  املسوولم وعتوومل علووم الكووافر سوور موسوور 
 .فهو كاالرا   اختياره ألنه يقوم عليه شرعا ال  االعتاق أم بدفع القيمة

إذا صوووووررنا ربوووووة املسووووولم مووووون الكوووووافر فعلوووووم القاضوووووي بوووووه قبووووول القوووووبض،  الينـــــا :

 

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (1)
 يف )ز(: يكتس . (2)
  (،٩/357(، اجملموووووع )3/34٩(، الروضووووة )4/20(، فووووتح العزيووووز )5/423هنايووووة املطلوووو  )  (3)

 (.٩/٩٩كفاية النبيه )
 (.12/310ضة )(، الرو 13/585(، فتح العزيز )1٩/4٩7هناية املطل  ) (4)
 يف )ز(: جيرب علم. (5)
(، اجملمووووووووع  3/34٩(، الروضوووووووة )4/20(، فوووووووتح العزيوووووووز )3/16(، الوسوووووووي  )4/224األم )  (6)

(٩/357.) 
 يف )ز(: يكتس . (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
(،  3/35٩(، اجملموووووووع )8/324(، البيوووووان )1٩/220(، هنايوووووة املطلوووووو  )2/368املهووووو ب )  (٩)

 (.1/2٩1ه والنظاسر للسبكي )األشبا
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، قووووووال النووووووووي: "وفيووووووه (1)قووووووال املتووووووويل والوووووورواي : حنعووووووه  فإهنووووووا ال تلووووووزم قبوووووول القووووووبض
، قلوووووت: (2)"يوووووفمر إبزالوووووة امللوووووك و وينبغوووووي أن يكوووووون قبضوووووه كقوووووبض مووووون اشوووووتاه  ،نظووووور

رام قطًعووووووا، واحلوووووورام حنووووووع حوووووو  (4)أن متليووووووك املسوووووولم )للكوووووافر( (3)األول أظهووووور  ملووووووا تقوووووودم
 احلاكم من ارتكابه إذا علم به، والقبض رنا كالقبول يف البيع.

قوووووال الووووورواي : "قوووووال أصووووورابنا: ال يكوووووره للمسووووولم بيوووووع عبوووووده الكوووووافر  الينالـــــث: 
 .(5)من كافر كبرياً كان أو صغرياً، قال بعضهم: لكن األوىل أن ال يبيع الصغري"

ــدة: ، (6)أطلووووووومل األصوووووووراب جوووووووواز متلوووووووك الكوووووووافر العبووووووود واألموووووووة الكوووووووافرين فائـــــ
لكوووون قووووال الشووووي  أبووووو عموووورو: "الترقيوووومل التفصوووويل، فووووإن كووووان اململوووووك كووووافرًا كفوووورًا ال 

عليووووووه كووووووالتكي: فإنووووووه ال يقوووووور علووووووم دينووووووه، ولووووووو انتقوووووول إىل غووووووري ديوووووون  (7)يقوووووور ]أرلووووووه[
د إحووووووداا عصوووووومة بوووووودين يريوووووو  إنووووووه، ف(8)االسوووووو م: مل يقوووووور عليووووووه ]وال يتملكووووووه الكووووووافر[

، وإن كوووووان كفووووورًا يقووووور أرلوووووه عليوووووه كموووووا لوووووو كوووووان نصووووورانًيا وأراد أن يهووووووده أو (٩)اطووووول
 / عكسووووه فالصووووريح: أنووووه ال يقوووور عليووووه، وإن كووووان نفوووو  متلكووووه غووووري ممتنووووع فوووو  ينبغووووي

متكينووووه موووون اسووووتتباع مملوووووك علووووم دينووووه إال إذا كووووان أرلووووه موووون أروووول دينووووه، قووووال وينبغووووي 
ن اسووووتخدامه لووووه ترفعوووواً، إذا كووووان مملوكوووواً فارًرووووا تركيوووواً أو غووووريه كمووووا يظهوووور موووو  أن حنووووع ممووووا

 

 (.5/٩6حبر امل ر  ) (1)
 (.٩/358اجملموع ) (2)
 (.223)ص (3)
 يف )ز(: الكافر. (4)
 (.5/٩٩حبر امل ر  ) (5)
 (.4/23(، الن م الوراج )٩/358(، اجملموع )5/٩٩حبر امل ر  ) (6)
 (.ما بني املعقوفتني ساق  من )ز (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 يف )ز(: بعد "اطل": وال يتملكه الكافر، وري يف ) (: قبل ر ا. (٩)

 /أ[٩1]
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 .(2)"(1)حنع من ركوب اخليل والسرج

 الركن الثالث: املعقود عليه 
منتفًعا بوه، مملوكوا  ،(4): أن يكون )طاررًا((3)ورو: املبيع، ويشت  فيه مخسة شرو 

تسوليمه، معلوًموا للعاقودين، وقود اً علوم للعاقد أو مون يقوع العقود لوه ملكواً مسوتقراً، مقودور 
  فإن امللك ي زمه الطهوار ، والون   ال -ورو كونه طاررًا-عن األول  (5)يستغىن الرابع

ثبووووت امللوووك يف الووون   ث ثوووة أوجوووه،  (6)يثبوووت فيوووه ملوووك، وقووود جيووواب عنوووه: رن ]يف[
ه غوووري مملووووك  اثلثهوووا: الفووورق بوووني موووا أصوووله علوووم امللوووك فيكوووون مملوًكوووا كووواخلمر، وموووا أصووول 

كالكلوو  فوو  حلووك، والثابووت فيووه اختصوواص لكوون قووول ثبوووت امللووك فيووه: ضووعيف، وزاد 
واملكاتوووو     ليخوووورج أم الولووود(7)ًسوووا: ورووووو أن ال يتعلووومل بووووه حووومل الزمبعضوووهم شوووورطًا ساد

 (٩)، و)رووووو(8)واملوقووووف علوووم القوووول: رنووووه مملووووك، والعبووود املنووو ور عتقووووه علوووم الصوووريح
 ا علم تسليمه.يف كونه مقدورً  (10)يندرج(

 

 للفرس: كالرحل للبعري، ورو: ما يوضع علم ظهر الفرس  لكي يقعد عليه اخلّيال.  الّسرنج (1)
 (.1/425(، املع م الوسي  )1/145صرال )(، تتار ال10/307هت ي  اللغة ) 

 (.1/280فتاو  ابن الص ل ) (2)
(، كفايووووووة  ٩/3(، كفايووووووة النبيووووووه )٩/14٩(، اجملموووووووع )1/278(، الوووووووجيز )3/17الوسووووووي  )  (3)

 (.1/234األخيار )
 يف )ز(: ظاررا. (4)
   الرابع.قصد به: "أن يكون مملوكا..."، ور ا علم ترتي  املفلف رو الشر  الثالث، ولي (5)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (6)
 . (٩/3كفاية النبيه )  (،٩/247اجملموع ) (7)
 (.276كل ر ه املساسل ستأيت يف )ص  (8)
سل ختوورج بقولنووا: يشووت  يف صوورة البيووع: كووون املبيووع  روو ه املسووا  أم الولوود واملكاتوو  و...،أي:    (٩)

 م تسليمه. مقدورا عل
 يف )ز(: ري مندرجة. (10)
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  كووووواخلمر وامليتوووووة (1)الطهوووووار   فاألعيوووووان الن سوووووة ال جيووووووز بيعهوووووا الشـــــرط الو :
، (4)مووة وغريرووواوالكلوو ، وال فووورق يف اخلموور بووني ا ت  (3)وودك امليتووة (2)والعووو ِّر  والسوورقني

بنيووووة اخلليووووة   (5)وعوووون تعليوووومل القاضووووي: "أنووووه لووووو ألقووووم العصووووري وعناقيوووود العنوووو  يف الوووودن
، وغووريه (7)، ويف جوواز بيعهووا وجهووان، أظهرمهوا: املنووع(6)  خو ف أهنووا جنسووة"فتخمورت فوو 

 أول الكتاب. (8)حكم خ فًا يف طهارهتا وبىن عليه جواز بيعها، وقد تقدم
، وال يف الن   بني ما روو جنو  األصول أو (٩)مسلم وذمي وال فرق بني بيعها من
املتن سووات  (11)والعسوول والوودب حكوون تطهووريه، كوواللنب  (10)توون   بعووارض إال أنووه ]ال[

، وأمووا الوودرن الوون   بوقوووع جناسووة فيووه  كالزيووت والووودك والسوومن (12)بوقوووع جناسووة فيهووا
 

(،  3/350(، الروضووووووة )4/23(، فووووووتح العزيووووووز )3/17(، الوسووووووي  )4/24٩حبوووووور املوووووو ر  )  (1)
 (.٩/227اجملموع )

   -الكوووواف–سووووركني    :أصوووولها  ،فارسووووي معوووورب،  بفووووتح السووووني وكسووووررا:  والسوووورجني  السوووورقني  (2)
 .الزبل  :ورووسرجني،   سرقني :فعربت إىل اجليم والقاف فيقال

 (.1/272(، املصبال املنري )1/176حترير ألفا  التنبيه ) 
 رو: ح بة الشرم، وقيل: دسم اللرم.  الوودوك (3)

 (.10/50٩(، لسان العرب )5/3٩5العني ) 
 (.٩/6(، كفاية النبيه )٩/227، 2/564اجملموع ) (4)
 .إال أنه أطول منه وأوسع رأسا -أي: اجلر –  كهيئة احلُ   :ن الدَّ  (5)
 (.1/201(، املصبال املنري )8/٩العني ) 
 (.٩/6كفاية النبيه )  (6)
 املصدر السابمل. (7)
   األول، نسخة مترف طوبقبوسراي./أ[ اجلز ٩  –/ب 8لوحة ] (8)
 (.٩/227(، اجملموع )5/51(، البيان )17/184احلاوي ) (٩)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (10)
 : ُعصار  الرط  والتمر.الدِّب  (11)

 (.1/18٩(، املصبال املنري )7/231العني ) 
 (.٩/236(، اجملموع )3/351(، الروضة )4/24. فتح العزيز )مل جيز بيعها ب  خ ف (12)
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ودرن اجلوز إذا وقعت فيه جناسة، ف واز بيعه ينبين علم أنه حكون تطهوريه أم  (1)والشريج
 .(3)، أظهرمها: أنه ال حكن تطهريه(2)ال؟ وفيه خ ف تقدم يف الطهار 

ن قلنووا ال حكوون تطهووريه، مل جيووز بيعووه، يف كيفيووة البنووا   فقووال اجلمهووور: إ لفووواواخت
إن قلنووا: حكوون تطهووريه  / ، وقووال املووراوز :(4)وإن قلنووا: حكوون، فوجهووان، أصوورهما: املنووع

 (6)  ففي جوازه وجهان يبنيوان علوم جوواز االستصوبال(5)جاز بيعه، وإن قلنا: ال ]حكن[
 .(8)ه، ف ، وإن منعنا(7)جاز بيعه ل نتفاع ]به[ الدرن الن  ، إن جوز ه،

واخل ف يف جوواز االستصوبال ]مبوين علوم اخلو ف يف: أن دخوان الن اسوة طوارر 
، رجوووح كووول (10)وجهوووان (٩)أم جنووو ؟ فوووإن قلنوووا: بن اسوووته  ففوووي جوووواز االستصوووبال بوووه[

 منهما طاسفة.
 

ور وووا قيووول للووودرن    ،درووون السمسوووم  :وروووو  ،معووورب مووون شوووريه:  -بفوووتح الشوووني والووورا -  الشوووريج  (1)
 .تشبيها به لصفاسه   شريج :األبيض وللعصري قبل أن يتغري

 (.1/308ملصبال املنري )(، ا1/211حترير ألفا  التنبيه ) 
 ، نسخة مترف طوبقبوسراي.اجلز  األول/أ[ 20لوحة ] (2)
(، اجملموووووع  3/351(، الروضووووة )4/25(، فووووتح العزيووووز )3/18(، الوسووووي  )5/384احلوووواوي )  (3)

(٩/236-237.) 
 املصادر السابقة.  (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
 رو: جعل الدرن ماد  إيقاد املصبال. االستصبال (6)

 (.1/331(، املصبال املنري )1/٩طلبة الطلبة ) 
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (7)
قال النووي: "ر ا التتي  غل  ظارر  وإن كان قد جزم بوه يف الوسوي ، وكيوف يصوح بيوع موا   (8)

 (.٩/237موع )(، اجمل3/351ال حكن تطهريه". الروضة )
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (٩)
(،  4٩8-5/4٩7الرافعووي والنوووووي: اجلووواز  وإن كوووان الوودخان جنسوووا. هنايووة املطلووو  )رجووح    (10)

(، اجملمووووووع  2/66(، الروضوووووة )2/346(، فوووووتح العزيوووووز )3/18(، الوسوووووي  )1/74احلووووواوي )
(٩/237-238.) 

 /ب[٩1]
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لووو  توووالف لووون  وقوووال النوووووي: "رووو ا الطريووومل انفووورد بوووه االموووام والغوووزايل، وروووو غ 
، وفيموووا قالوووه نظووور، وقووود قوووال البنووودني ي: "إذا قلنوووا: ال حكووون (1)الشوووافعي واألصوووراب"

كوودرن البووزر جوواز بيعووه   تطهووري الوودرن فووإن كووان معظووم االنتفوواع بووه مل يوو ر  التوون   
بكل حال، وإن كان معظم االنتفاع به قد ذرو   وجًها واحًدا  فإن االستصبال به جاسز 

، (2)فووإن املقصووود منهمووا األكوول وقوود تعوو ر  ففووي جووواز بيعووه وجهووان"كالزيووت والشووريج  
 .(3)والفتو  يف ر ا كله علم منع بيع الزيت الن   ون  الشافعي عليه

تفريًعووا -وخوورج العراقيووون علووم اخلوو ف يف بيووع الزيووت الوون  : بيووع املووا  املتوون   
، وذروو  (5)ر  ممكوون  ألن تطهووريه املكوواث-املووا  الطووارر (4)املوو ر  يف )صوورة بيووع( علووم

، وموونهم موون قووال: إن جوووز  بيووع (7)ألن ذلووك لووي  تطهووريًا (6)بعضووهم إىل اجلووزم )املنووع(
 .(8)الدرن الن   فه ا أوىل، وإن منعناه ففي ر ا وجهان، والفرق سهولة تطهري ر ا

علوووم القوووول رنوووه ال حكووون -علوووم اخلووو ف يف بيوووع الووودرن الووون    وخووورّج املوووراوز 
يف بيوع الصوبج الون   المكوان الصوبج بوه مث يغسول املصوبوغ، وأجرامهوا : وجهني -تطهريه

 .(10)، وجزم املتويل فيه املنع، ورو الظارر(٩)اخلل الن   القاضي يف

 

 (.٩/237اجملموع ) (1)
 (.354(، اخلادم )ص٩/8(، كفاية النبيه )317-316املطل  العايل )ص (2)
 (.٩/8كفاية النبيه )(،  1/88)التنبيه   (3)
 يف )ز(: بيع صرة. (4)
 (.٩/236والصريح: أنه ال جيوز. اجملموع ) (5)
 يف )ز(: البيع. (6)
(،  3/351(، الروضووووة )4/25(، فووووتح العزيووووز )3/567(، التهوووو ي  )4/24٩حبوووور املوووو ر  )  (7)

 (.٩/236اجملموع )
 (.٩/236والصريح: أنه ال جيوز. اجملموع ) (8)
 والصريح: أنه ال جيوز البيع. املصدر السابمل. (٩)
(،  ٩/236(، اجملموووووووع )3/351الروضوووووة )  (،3/567التهووووو ي  )(،  5/٩4حبووووور املووووو ر  )  (10)

 (.٩/٩ية النبيه )كفا
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ض املتن سوات: وأما املتن   ال ي حكن تطهوريه  كوالثوب واخلشوبة واال   واألر  
 .(2)يل بيع الغاس   فيخرج علم قو (1)في وز بيعه، إال أن تكون الن اسة ساتر  له

، ومووووا يتولوووود منهمووووا، أو موووون أحوووودمها وحيوووووان (3)وال جيوووووز بيووووع الكلوووو ، واخلنزيوووور
، سووووا  كوووان الكلووو  معلًموووا أم ال، وسووووا  جووواز اقتنووواؤه أم ال، ويف الووو ي جيووووز (4)طوووارر

 .(5)اقتناؤه وجه
وجيووووز اقتنوووا  الكلوووو  للصووويد، وحلفووووظ املاشوووية والووووزرع، وكووو ا حلفووووظ الووودور علووووم  
، و ورم اقتنواؤه (7)، وصرح بعضهم منعه، وجيوز تربية اجلرو ل لك علم األصوح(6)األصح

 .(8)ملن ال يصيد / قبل شرا  املاشية والزرع، وكل  الصيد

 فروع: 
، صورل بوه (٩)امليت سوا  اعوه وزً  أو جزافواويف اطنه الدود  جيوز بيع القز الو :

 

 (.٩/236(، اجملموع )351-3/350(، الروضة )4/24فتح العزيز ) (1)
 (.٩/2٩0ريح: أن بيع الغاس  ال يصح. اجملموع )والص (2)
 (.٩/230االمجاع. اجملموع ) (3)
(، فوووووووتح  3/18(، الوسوووووووي  )5/382(، احلووووووواوي )8/188(، حمتصووووووور املوووووووز  )7/223األم )  (4)

 (.٩/227(، اجملموع )3/50) (، الروضة4/23العزيز )
(،  5/88. حبوور املوو ر  ) جيوووزوالصووريح: أنووه ال  ،مووا أبوويح اقتنوواؤه منهووا فبيعووه جوواسزورووو: أن    (5)

 (.٩/227(، اجملموع )4/23فتح العزيز )
-5/53(، البيووووان )5/37٩(، احلوووواوي )5/4٩3(، هنايووووة املطلوووو  )8/188تتصوووور املووووز  )  (6)

 (.10/4٩4(، كفاية النبيه )352-3/351(، الروضة )54
، اجملموووووع  (3/352(، الروضووووة )5/55(، البيووووان )5/٩0(، حبوووور املوووو ر  )5/380احلوووواوي )  (7)

(٩/234.) 
(،  313يف أسووووئلة حلوووو  للسووووبكي )  (، قضووووا  األرب٩/234(، اجملموووووع )3/352الروضووووة )  (8)

 (.4/237(، حتفة ا تاج وحواشي الشروا  والعبادي )3/13٩املنثور للزركشي )
  -الضوم–، واجلُوزاف  يعلوم كيلوه وال وزنوهبيوع الشوي  ال  ، ورو:  اسم من جازف جمازفة: اجلُزاف (٩)

وزاف  الكلموة دخيول يف العربيوة  أصول  :قيولعلم غري القيواس  لو لك   ،  -الكسور–، والقيواس: جِّ
 اجتزفت الشي  اجتزافا: إذا اشتيته جزافا.تقول: 

 (.  1/٩٩(، املصبال املنري )10/330هت ي  اللغة ) 

 /أ[٩2]
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، ويف تعليووومل (2)، وإن اعوووه جزافووواً جووواز"، وقوووال االموووام: "إن اعوووه وز  مل جيوووز(1)القاضوووي
 القاضي أنه كان يقول ب لك، مث أجازه مطلقاً، وك ا إن كان الدود حياً.

خووووو ف مبوووووين علوووووم اخلووووو ف يف  (4)، وفوووووأر  املسوووووك (3)القوووووز ويف جوووووواز بيوووووع بوووووزر 
 .(5)طهارهتما

ــا :  ، قووال(7): وجهووان مبنيووان علووم الوووجهني يف طهارتووه(6)يف جووواز بيووع الووزاد الين
وردي: "ومها مبنيوان علوم أن موا ال يفكول حلموه رول يفكول لبنوه؟ وعلوم إن سونور البرور املا

 

 (.  205فتاو  القاضي حسني ) (1)
 (.5/423) هناية املطل  (2)
علوم  ، وبوزره روو: بويض دود القوز، ومسوي بوزرا  جموازا  موا يعمول منوه االبريسوم  :رومعرب، و :  القز (3)

 ألنه ينبت كالبقل.  التشبيه ببزر البقل
 (.1/272(، املطلع )2/502، 1/47املصبال املنري ) 

 .وعاؤه :، ورية املسك  ف : اهلمز، وجيوز ختفيفه بتك اهلمز ، وري:الفأر  (4)
 .املشموم  :وكانت العرب تسميه ،فارسي معرب  ،من الطي : نوع  املسك 
(،  4/1608، الصووورال )(1/177(، حتريووور ألفوووا  التنبيوووه )4/67هتووو ي  األمسوووا  واللغوووات )  

 (.  1/2٩4تتار الصرال )
(،  3/350(، الروضوة )4/24(، فوتح العزيوز )2/65لودين )والصريح: الطهوار . إحيوا  علووم ا (5)

 (.٩/227اجملموع )
د (6) يسوتعمله أرول    ،واللونب بياضوا  ،ا و كاملسوك ر   ، لو  لبنوا  ،يكون يف البرر  رلنب سنو رو:  الزَّاو

ذو ا مون الثقوات، يقولوون: رن  وقوال النوووي: "وقود مسعوت مجاعوة مون أرول اخلورب   ، رر طيبواالب
 الزاد إمنا رو: عوروق سنور بري  فعلم ر ا رو طارر ب  خ ف".

-2/573(، اجملموووووع )8/137(، اتج العووووروس )5/53(، حبوووور املوووو ر  )5/335احلوووواوي )  
574.) 

 (.2/573". اجملموع )ارته وصرة بيعهطه  :والصوابقال النووي يف اجملموع: " (7)
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 .(2)، وقد مر الك م فيه يف الطهار (1)ال يفكل"

، قووال القاضووي أبووو (3)الزيووت الوون   كمووا تصووح الكلوو تصووح الوصووية  الينالــث:
يكوون فيهموا موا يف ، قوال الرافعوي: "ويشوبه أن (4)الطي : "وال جيوز ربته وال الصدقة به"

، وقووال النووووي: "ينبغووي القطووع بصوورة الصوودقة ل ستصووبال (5)  موون اخلوو ف"ربووة الكلوو 
 .(6)وحنوه"

احليات  لن استه، ويبال أكله   ال ي فيه حلوم (7) ال جيوز بيع الدرايق الرابع: 
 . (8) للضرور   ا يبال به أكل امليتة

ل حلمووه يبووىن علووم طهارتووه جووواز بيووع لوونب احليوووان الطووارر الوو ي ال يفكوو  اخلــامس:
، إن قلنوا: روو طوارر  ول شوربه  جواز بيعوه، وإن (٩)ثة أوجه تقودمتوحل شربه، وفيه ث 

قلنا: رو طارر ال  ل شربه  فإن كان ، وإن (11)األصح (10)قلنا: رو جن   ف ، )ورو(
 فيه منفعة جاز بيعه، وإال ف .

 

 .(5/335احلاوي ) (1)
 ، نسخة مترف طوبقبوسراي. اجلز  األول/أ[ 12لوحة ] (2)
 (.4/2٩(، الن م الوراج )6/118(، الروضة )4/25(، فتح العزيز )4/416الوسي  ) (3)
 (.322(، املطل  العايل )ص4/25فتح العزيز ) (4)
 (.4/25فتح العزيز ) (5)
 (.3/351روضة )ال (6)
ايق، فارسي معرب، ورو: دوا  السموم.الدرايق (7)  : لغة يف التِّّ

 (.4/1453(، الصرال )5/127العني ) 
 (.4/2٩(، الن م الوراج )405-5/404(، احلاوي )8/1٩0تتصر املز  ) (8)
 بقبوسراي. ، نسخة مترف طو اجلز  األول/أ[ 11لوحة ] (٩)
 يف )ز(: يف. (10)
 (.٩/227(، اجملموع )4/236(، حبر امل ر  )33-5/332احلاوي ) (11)
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ــرط الينــــا : ثووووة أقسووووام، نفعووووة لووووه ث ، ومووووا ال م(2()1)أن يكووووون منتفعووووا ]بووووه[ الشــ
ــد ا:   موووووووا سوووووووقطت منفعتوووووووه لقلتوووووووه، ولوووووووي  لوووووووه منفعوووووووة إال انضووووووومامه إىل غوووووووريه  أحـــــ

كاحلبوووووووة واحلبتوووووووني والوووووووث ا مووووووون احلنطوووووووة وحنوروووووووا، والزبيبوووووووة الواحووووووود ، والسووووووولك مووووووون 
 (4)ل وال بغووووووووري متمووووووووول يف زموووووووون الوووووووورخ  و]ال[ تمووووووووو  (3)الثوووووووووب  فوووووووو   وووووووووز بيعووووووووه

فوووووإن أخووووو را  غوووووريه، (5)بوووووة الواحووووود  مووووون صووووورب الغووووو  ، وموووووع ذلوووووك ال جيووووووز أخووووو  احل
 .(6)وج  ردرا، وإن أتلفها ف  شي  عليه

، ويف احلبة (7)وعن القفال: أن عليه مثلها  فإن كانت من جن  متقوم ف  ضمان
 .(8)الواحد  من احلنطة وجه: أنه جيوز بيعها

ــا : ــا الينـــ موووووا سوووووقطت منفعتوووووه خلسوووووته  كرشووووورات األرض مووووون اخلنووووواف   القســـ
 / ، وال نظور(10): فو  جيووز بيعهوا(٩)ارب والفريان واحليات والنمل واهلوام و)ال اب(والعق

 إىل منافعها املعدود  يف اخلواص.

 

 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز( (1)
 (.٩/23٩(، اجملموع )3/352(، الروضة )4/26(، فتح العزيز )3/1٩الوسي  ) (2)
، الروضووووووووووة  (4/26(، فووووووووووتح العزيووووووووووز )3/1٩(، الوسووووووووووي  )4٩٩-5/4٩8هنايووووووووووة املطلوووووووووو  )  (3)

 (.٩/23٩(، اجملموع )3/352)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (4)
، يقوووال  الفوووراغ بعضوووها علوووم بعوووض   ومسيوووت صووورب   ،لكوموووة اجملموعوووة مووون الطعوووامروووي: ا  الص ووورب   (5)

 .صوبري :للسراب فوق السراب
 (.1/176(، حترير ألفا  التنبيه )1/140الزارر) 

، كفايوووووة  (٩/23٩(، اجملمووووووع )3/352(، الروضوووووة )4/26فوووووتح العزيوووووز )(،  3/1٩الوسوووووي  )  (6)
 (.٩/12النبيه )

 (.  3/1٩(، الوسي  )4/٩٩هناية املطل  ) (7)
ع  (، اجملموو 3/352لروضوة )". اوروو شواذ ضوعيف" وصف النووي ر ا الوجه الشو وذ  فقوال: (8)

 (.٩/12، كفاية النبيه )(240/٩)
  )ز(: الدواب.يف (٩)
، كفيووووة  (٩/240(، اجملموووووع )3/352(، الروضووووة )4/26(، فووووتح العزيووووز )3/1٩الوسووووي  )  (10)

 (.٩/10النبيه )

 /ب[٩2]
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كاحلشرات واهلوام   ما ال منفعة له  أحدمها:، (1) واحليوا ت الطارر  علم ضربني
كاألسود،   معنارا السباع اليت ال تصلح ل صطياد والقتال عليها  ، ويف(2)علم ما تقدم

به،   (4) )حراك(  (3)وال نظر إىل اقتنا  امللوك هلا، وال س  والدب واحلمار الّزمِّن ال ي ]ال[
، والطيور اليت ال (5) إبعتاقه -تعاىل–ا ف العبد الزمن فإنه ينتفع به التقرب إىل هللا 

أو  تفكل وال تصلح ل صطياد   ة (6)كاحلِّدو  . (8) والبغاثةوالُغراب  (7) والرَّمخو

وحكم القاضي وجها: أنه جيوز بيوع السوباع والو س  واحلموار الوزمن  ملوا يتوقوع مون 
االنتفاع جبلودرا إذا ماتت، ا ف جلد امليتة قبل الداغ فإنه ممتنع بيعه لن استه ور ه 

 (10)ة فيهوا إذا ]كوان يف[، قال االمام: "وجيري ر ا يف الطيور الويت ال منفعو (٩)طارر اآلن 
 .(11)أجنرتها فاسد "

 

 (.٩/240(، اجملموع )353-3/352(، الروضة )2٩-4/26فتح العزيز ) (1)
 يف املسألة السابقة. (2)
 من )ز(.  ما بني املعقوفتني ساق  (3)
 ال.رك ا يف )ز(، ويف ) (: مج (4)
 (.٩/241". اجملموع )اتفمل أصرابنا علم جواز بيع العبد الزمنقال يف اجملموع: " (5)
 ان.يصيد اجلرذ طاسر خبيث: احلِّدأ  (6)

 (.1/325(، حيا  احليوان )1/125املصبال املنري )     
ووم، ورووو: طوواسر  األنوووق  :طوواسر أبقووع يشووبه النَّسوور يف اخللقووة، يقووال لووه:  الرمخووة  (7) أيكوول  ، ومجعووه: روخو

 .مسي ب لك لضعفه عن االصطياد، و ورو من اخلباسث ،الع ر 
 (.1/510(، حيا  احليوان )1/224املصبال املنري )       

ريان، ورووو موون شوورار  طوواسر أغوورب دون الرمخووة بطووي  الطوو :  -بفووتح البووا  وكسووررا وضوومها–البغاثووة    (8)
 .الطري، ومما ال يصيد منها

(، الروضووووة  4٩6-5/4٩5وصووووف النووووووي روووو ا الوجووووه الضووووعف والشوووو وذ. هنايووووة املطلوووو  )  (٩)
 (.٩/240(، اجملموع )3/353)

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (10)
 (.5/4٩6هناية املطل  ) (11)
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قوووال الرافعوووي: "لكووون بينهموووا فووورق ألن اجللوووود تووودبج فتطهووور، وال سوووبيل إىل تطهوووري 
، ووجهه النووي جبواز االنتفواع بريشوها يف النبول  فإنوه جيووز االنتفواع بوه فيوه، (1)األجنرة"

ور موون غوزايل والرافعوي ال، وجعوول االموام وال(2) غوريه مون اليابسوات وإن قلنوا بن اسوته]ويف نَّمِّ
، وقووووال (7): جيوووووز بيعووووه(6)، وقووووال الع لووووي(5()4()3)روووو ا الضوووورب وقووووالوا: ال منفعووووة فيووووه[

 .(٩)وغريه: ال خيتلف أصرابنا يف جواز بيعه (8)صاح  الوايف

 

 (.4/2٩فتح العزيز ) (1)
 (.٩/241)(، اجملموع 3/353الروضة ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (3)
 (.4/28(، فتح العزيز )4/1٩(، الوسي  )5/4٩5هناية املطل  ) (4)
، واجلوواب عوون  ف وزم رنووه يصولح لو لك   اب الصويد يف النمور قوود خالفوه يف كتو   الرافعوي  ذكورهموا    (5)

يف كتووواب الصووويد    ذكووورهيف منووور ال حكووون تعليموووه، وموووا    إمنوووا روووو  ه رنوووان موووا ذكووور رووو ا أن يقوووال: إ
كل معلوم مون  ، ويشهد له قول الشافعي: "صح بيعه  :، فإذا كان معلما أو أمكن تعليمها فه

تعليمووه  فيصووح بيعووه، وقووال النووووي: "ال  ..."  فوودل علووم أنووه حكوون  كلوو  وفهوود ومنوور وغريرووا
(، اجملمووووووووع  12/1٩،  4/28(، فوووووووتح العزيوووووووز )8/388خووووووو ف يف جووووووووازه. تتصووووووور املوووووووز  )

 .(3/1٩، الوسي  )(6/110(، مغين ا تاج )5/41ملهمات )(، ا٩/٩3)
الفقيوه    ،أبو الفتول، أسعد بن أيب الفضاسل حممود بون خلوف بون أمحود الع لوي األصوبها رو:  (6)

لووه كتوواب يف شوورل مشووك ت "الوووجيز" و"الوسووي " للغووزايل، وكتوواب "تتمووة  ،  شووافعي الووواعظال
 ه(. 600"، )ت: التتمة

(،  127-8/126(، طبقووووات الشووووافعية الكوووورب  )15/475م النووووب   )ترمجتووووه يف: سووووري أعوووو   
 (.26-2/25طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 مل أجده. (7)
 مل أقف عليه. (8)
 (.384اخلادم )ص (٩)
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  (1)نيبوبنصوي ،ركو نه يعوا  بوه السَّو أل  مرو كن ر مُ كو سن بيع النمل بعو وفيه وجه: أنه جيوز 
: مدينوووووة كبوووووري بقووووورب (5()4)، وعسوووووكر )مكووووورم((3()2)(الطيوووووار )يعوووووا  بوووووه العقوووووارب  ألنوووووه
 .(6)شرياز

، (8)ال يثبوووت فيهوووا ملوووك وال يووود وال اختصووواص (7)ونووو  االموووام علوووم أن الفواسووومل
وروووي: الغوووراب والعقووورب واحلووودأ  والفوووأر  والكلووو  العقوووور، قوووال الرافعوووي يف احلوووج: "ويف 

 

يبني (1) ، وتقوع حاليوا:  ىل الشواممدينة عامر  من ب د اجلزير  علوم جواّد  القوافول مون املوصول إ: نوصِّ
ضومن احلودود التكيوة يف اجلانو  اجلنوويب الشورقي، وعلوم احلودود السوورية التكيوة، تكواد تلتصوومل  

 ، وري علم مقربة من ماردين. دينة القامشلي السورية
(، موسووعة املودن العربيوة واالسو مية  1/31٩(، مع م املعامل اجلغرافية )5/88مع م البلدان )  

 (.326)ص
  )ز(: اجلرار .يف (2)
 (.٩/240(، اجملموع )3/353(، الروضة )4/28فتح العزيز ) (3)
 يف )ز(: حمرم. (4)
: رووو بلوود مشووهور موون نووواحي خوزسووتان، منسوووب إىل مكوورم بوون معووزا  احلووارا  عسووكر ُمكووروم  (5)

جبنو   يف دولوة إيوران  قوع حاليوا:  تعصوعة، و أحد بين جعونوة بون احلوارا بون منوري بون عوامر بون ص
 قرية "بندقري" يف إقليم األحواز.

 (.258 مية )ص، موسوعة املدن العربية واالس(4/123مع م البلدان ) 
: مدينوووة إيرانيوووة يف منطقوووة فوووارس إىل اجلنووووب الغوووريب، وروووي عاصووومة مقاطعوووة فاريسوووتان،  شووورياز  (6)

 (كم.1500تبعد عن العاصمة طهران اجتاه اجلنوب حوايل )
 (.315)ص مدينة إس مية 1000(، موسوعة 268موسوعة املدن العربية واالس مية )ص 

أنوووه قوووال: "مخووو  فواسووومل يقوووتلن يف احلووورم:    ☺عووون النووو     ▲وروووي الووويت روت عاسشوووة    (7)
: بود   والغراب والكل  العقور". أخرجوه: الب الفأر  والعقرب واحلداي خواري يف صوريره، كتوابع

: مخوووو  موووون الوووودواب فواسوووومل، بوووورقم   (، ومسوووولم يف صووووريره،  4/12٩)  3314اخللوووومل، ابع
: ما يندب للمررم، برقم : احلج، ابع  (.2/856) 11٩8كتابع

 (.  17/386هناية املطل  ) (8)
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، ورو ا يف النمور (1)احلية وال س  واألسد والنمر والودب والنسور والعقواب والزنبوور"معنارا 
 .(2)بنا  منه علم قوله املتقدم

: االبووووول والبقووووور والغووووونم، (3)كاألنعوووووام، و]روووووي[   موووووا فيوووووه منفعوووووة الضـــــرب الينـــــا :
بووووووووا  والغِّووووووووزالن موووووووون الصوووووووويود، والصووووووووقور والبُووووووووزا   (4)وكاخليوووووووول والبغووووووووال واحلمووووووووري، وكالظِّّ

موووووون اجلوووووووارل، وكاحلمووووووام والعصووووووافري والنروووووول موووووون  (6)والشووووووارني (5)الُعقوووووواب هووووووود و والف
 .(7)الطيور  في وز بيعها

جيوووز بيووع غووري املتووأن ، وجيوووز  (10)و]قيوول: ال[، (٩)، وقيوول: ال(8)وجيوووز بيووع الفيوول 

 

 (.3/3٩4فتح العزيز ) (1)
 (.246)ص (2)
 بني املعقوفتني ساق  من )ز(. ما (3)
بتشوووووووووديد    ازيّ   :از، والثالثوووووووووة  :، والثانيوووووووووة: مجوووووووووع ازي، وأفصوووووووووح لغاتوووووووووه: اي  تففوووووووووةالبوووووووووزا   (4)

جووووووون  مووووووون الصوووووووقور  ،  مووووووون أشووووووود احليووووووووا ت تكوووووووربا وأضووووووويقها خلقوووووووا، وروووووووو: طووووووواسر  اليوووووووا 
 .الصغري  أو املتوسطة احل م

 (.1/55(، املع م الوسي  )1/157يوان )حيا  احل 
أبصووووور    :قالووووت العوووورب، حوووواد البصوووور  لووووو لك  قوووووي املخالووووو ، ورووووو:  سوووويد الطيوووووور:  العقوووواب  (5)

 .من عقاب
 (.2/613(، املع م الوسي  )173-2/172حيا  احليوان ) 

 .من جن  الصقر، إال أنه أبرد منه وأيب  مزاجا: طاسر الشارني (6)
 (.1/4٩8(، املع م الوسي  )2/66حيا  احليوان ) 
 (.٩/240(، اجملموع )3/352(، الروضة )27-4/26فتح العزيز ) (7)
(،  3/352(، الروضووووووووووووووة )4/27(، فووووووووووووووتح العزيووووووووووووووز )3/1٩ورووووووووووووووو الصووووووووووووووريح. الوسووووووووووووووي  )  (8)

 (.٩/240اجملموع )
رووووووووواج  (، الووووووووون م الو ٩/10(، كفايوووووووووة النبيوووووووووه )5/٩2(، حبووووووووور املووووووووو ر  )5/382احلووووووووواوي )  (٩)

(4/32) 
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (10)
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، وجيووووز بيوووع (2)اووو ف اهلووور  الوحشوووية -(1)]علوووم الصوووريح[-بيوووع اهلووور واهلووور  األنسوووية 
 .(3)والقرد ودود القز والز رنُزورالطاُووس/ 

، (5)تووردد للقفووال، حكوواه املتووويل وجهووني، أظهرمهووا: اجلووواز (4)ويف جووواز بيووع العولووومل 
 وقطع به مجاعة.

وأمووووووووووووووا بيووووووووووووووع األشوووووووووووووويا  القواتوووووووووووووول الطووووووووووووووارر   فووووووووووووووإن كانووووووووووووووت ال تصوووووووووووووولح إال  
للقتوووووووووووووول رن كووووووووووووووان يقتوووووووووووووول كثريرووووووووووووووا وقليلهووووووووووووووا، وال يسووووووووووووووتعمل يف األدويووووووووووووووة ففيهووووووووووووووا 

، واختوووووووووار االموووووووووام وشووووووووويخه والغوووووووووزايل: أنووووووووووه (6)هما: أنوووووووووه ال يصوووووووووحوجهوووووووووان، أصووووووووور
 (8)، وإن كوووووووووووووان يقتووووووووووووول كثوووووووووووووريه وينتفوووووووووووووع بقليلوووووووووووووه يف األدويوووووووووووووة  كووووووووووووواألفيون(7)يصوووووووووووووح

 

 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز( (1)
(، اجملموووووووع  3/400(، الروضووووووة )4/134أمووووووا اختاذرووووووا ف وووووواسز إبمجوووووواع األمووووووة. فووووووتح العزيووووووز )  (2)

 (.4/31(، الن م الوراج )230-22٩/٩)
، الروضوووووووووووووة  (28-4/27(، فوووووووووووووتح العزيوووووووووووووز )64و  5/61(، البيوووووووووووووان )3/567لتهووووووووووووو ي  )ا  (3)

 (.٩/240(، اجملموع )3/352)
يعلووووووومل البووووووودن وحووووووو  الووووووودم، وروووووووو مووووووون أدويوووووووة    ،دود أسوووووووود وأمحووووووور، يكوووووووون املوووووووا :  العلووووووومل  (4)

 .قةلو عو  :الواحد و  ،نسان المتصاصه الدم الغال  علم اال  احللمل واألورام الدموية
 (.2/205(، حيا  احليوان )4/152٩الصرال ) 

(، فووووووووووتح العزيووووووووووز  3/20(، الوسووووووووووي  )5/٩2(، حبوووووووووور املوووووووووو ر  )5/4٩5هنايووووووووووة املطلوووووووووو  )  (5)
 (.٩/241(، اجملموع )3/353(، الروضة )4/2٩)

(،  3/353(، الروضووووووووووووة )4/2٩(، فووووووووووووتح العزيووووووووووووز )4/407(، البيووووووووووووان )5/383احلوووووووووووواوي )  (6)
 (.٩/256اجملموع )

 (.3/20(، الوسي  )6/53) هناية املطل  (7)
 .عصار  اخلشخا  تستعمل للتنوم والتخدير: األفيون  (8)
 (.1/22(، املع م الوسي  )1٩/3٩6اتج العروس ) 

 /أ[٩3]
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، وقوووووووووال القاضوووووووووي أبوووووووووو الطبيووووووووو : جيووووووووووز بيوووووووووع قليلوووووووووه (2): جووووووووواز بيعوووووووووه(1)والسوووووووووقمونيا
 .(4)، ورده ابن الصباغ(3)دون كثريه

: أنوووووووه ال (6)، وعووووووون األمنووووووواطي(5)ر وجيووووووووز بيوووووووع لووووووونب اآلدميوووووووة أوموووووووة كانوووووووت أو حووووووو 
، وأمووووا بيووووع (8)، وقيوووول: جيوووووز بيووووع لوووونب األمووووة دون احلوووور (7)جيوووووز بيعووووه مطلًقووووا ورووووو جنوووو 

   إذ ال  ل شربه حبال.(٩)لنب الرجل ف  جيوز

 

نبووووات يسووووتخرج منووووه دوا  مسووووهل  :  مكتوووووب يف احلاشووووية: "السووووقمونيا ا وووودود "، والسووووقمونيا  (1)
 .للبطن ومزيل لدوده

 (.1/437الوسي  ) املع م 
 .(٩/256اجملموع )قال النووي: "ب  خ ف".  (2)
 (.3٩1(، اخلادم )ص5/408(، البيان )5/383احلاوي ) (3)
ا جوواز بيعووه مل يكوون  ألن كوول موو    القووول ال وجووه لووهوكو لك ضووعفه املوواوردي، حيووث قووال: "وروو ا    (4)

 (.5/383". احلاوي )كاملأكوالت   جواز بيعه موقوفا علم قدر منه
(، فووتح العزيووز  5/61(، البيووان )3/20(، الوسووي  )5/52(، حبوور املوو ر  )5/333احلوواوي )  (5)

 (.٩/254(، اجملموع )3/355(، الروضة )4/31)
،  الشوووافعيةأحووود الفقهوووا     األحوووول،  عثموووان بووون سوووعيد بووون بشوووار األمنووواطيروووو: أبوووو القاسوووم،    (6)

وعليوه تفقوه    ،ببغوداد  ياشوتهرت بوه كتو  الشوافع  ال يرو ، و وحدا عن املز ، والربيع املرادي
البسوو  الوويت    :نسووبة إىل األمنووا  وبيعهووا، ورووي، واألمنوواطي  شووي  املوو ر  أبووو العبوواس بوون سووريج

 ه(. 288)ت: ، تفر 
(، طبقووات الشووافعية الكوورب   3/241(، وفيووات األعيووان )13/175ترمجتووه يف: اتريوو  بغووداد )  
(2/301-302.) 

(،  3/355الروضوة )".  ور ا الوجه غل  مون قاسلوهوصف النووي ر ا القول الش وذ، وقال: " (7)
 (.٩/254اجملموع )

 (.411(، اخلادم )ص4/35الن م الوراج ) (8)
 (.1/238، األشباه للسيوطي )(4/35الن م الوراج ) (٩)
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، (1)ويف جووووواز بيووووع لوووونب مووووا ال يفكوووول حلمووووه وبيضووووه: خوووو ف مبووووين علووووم طهارتووووه
وحضووووووون البووووووويض حتوووووووت طووووووواسر فيخووووووورج از االنتفووووووواع بشووووووورب اللووووووونب، ا ذوووووووا: جووووووو إن قلنووووووو 
 الفرا.

وجيوووووووز بيووووووع املووووووا  علووووووم شوووووواطف البروووووور، وبيووووووع الصووووووخر  بووووووني الشووووووعاب الكثووووووري  
، وفيووووووه (2)األح ووووووار، وبيووووووع الووووووتاب والرموووووول يف األرض املباحووووووة الوووووويت ذووووووا تووووووراب ورموووووول

 وووووا إذا  (4)يصووووهغووووي ختص، وينب(3)وجووووه: أنووووه ال جيوووووز بيعهووووا يف روووو ه احلالوووووة  ألنووووه سووووفه
الووووووووووتاب وحنووووووووووت  (5)ملبيووووووووووع صووووووووووفة زاسوووووووووود  كووووووووووربد املووووووووووا  وصووووووووووفوه وكورنبلووووووووووةمل يكوووووووووون يف ا

 .(6)الصخر 

، وفيوووووه وجوووووه أييت يف اب (7)والكووووو م يف املوووووا  تفريوووووع علوووووم املووووو ر  أنوووووه حلوووووك  
 .(10)ف  جيوز بيعه مطلقاً  (٩): أنه ]ال حلك[(8)االحيا 

 

 (.2/56٩". اجملموع )جناستها :املنصوص والصريحقال النووي: " (1)
(،  3/355(، الروضوووووة )4/31(، فوووووتح العزيوووووز )3/20(، الوسوووووي  )5/500هنايوووووة املطلووووو  )  (2)

 (.٩/256اجملموع )
اجملمووووووووع  ،  (3/355(، الروضوووووووة )4/31فوووووووتح العزيوووووووز )وصووووووورح الرافعوووووووي والنوووووووووي: اجلوووووووواز.    (3)

(٩/256). 
 أي: ختصي  اخل ف. (4)
 ه.ر بته ونقيت ، أي:كربلت الطعام كربلةي  والتنقية، تقول:  : الته  الكربلة (5)

 (.5/1810(، الصرال )10/237هت ي  اللغة ) 
". الوووون م الوروووواج  صووووح البيووووع قطًعووووا  -أي: يف املبيووووع صووووفة زاسوووود –  ن كووووان قووووال الوووودمريي: "فووووإ  (6)

(4/35.) 
 (.4/30فتح العزيز ) (7)
 ، نسخة املكتبة األزررية.  اجلز  الثالث /أ[327حة ]لو  (8)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (٩)
 (.3/20(، الوسي  )501-5/4٩٩هناية املطل  ) (10)
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رم ال يصلح  ا، ورو: ما ري لغرض حمما سقطت منفعته شرعً  القسا الينالث:
  (5)فإن مل يكن رضاضها  (4)الطنابري (3) واملزامري (2)[(1)لغريه  كاالت امل ري: ]املزارري

متموال بعده  ففي بيعها  متمواًل: ف   وز بيعها، وإن كان بعد الكسر املشروع واحلل 
 . (6)ن، أظهرمها: املنعقبله: وجها

رضاضووووووووها ينتفووووووووع بووووووووه بعوووووووود   (8)واألصوووووووونام ]إذا كووووووووان[ (7)وجيووووووووراين يف )الصووووووووور(
كالووووو ر  والفضوووووة   كسوووووررا، وفيهوووووا وجوووووه اثلوووووث: أهنوووووا إن كانوووووت مووووون جووووووارر نفيسوووووة 

هتووووووا، وإن كانووووووت متخوووووو   موووووون ح وووووور أو والنروووووواس صووووووح بيعهووووووا علووووووم ريئا (٩)والص ووووووفنر
وأجووووووراه الغووووووزايل وحووووووده يف  (11)والغووووووزايل (10)وحنوووووووه مل يصووووووح، واختوووووواره االمووووووام خشوووووو 

 

 املزارري: مجع مزرر، ورو: العود ال ي يضرب به يف الغنا . (1)
 (.1/41(، املصبال املنري )2/675الصرال )     

 ق  من )ز(.ما بني املعقوفتني سا (2)
 فيها فتصوت.  يزمر ،آلة موسيقية نفخيةاملزامري: مجع مزمار، ورو:   (3)

 (.1/3٩٩(، املع م الوسي  )1/424مع م لغة الفقها  )       
آلووووة موووون آالت اللعوووو  واللهووووو  : مجووووع طُنبووووور، وقيوووول: طنبووووار، فارسووووي معوووورب، ورووووو:  الطنووووابري  (4)

 ر.لطرب ذات عنمل وأواتوا
 (.2/567(، املع م الوسي  )1/326حترير ألفا  التنبيه ) 

 وقطعه.  ُدقاقُه: الدق، وُرضاض الشي :  الرض (5)
 (.1/22٩(، املصبال املنري)7/8العني ) 

(،  5/101حبوور املوو ر  )  (،5/385وحكووم املوواوردي والوورواي  اجلووواز مووع الكرارووة. احلوواوي )  (6)
 (.٩/12(، كفاية النبيه )٩/256(، اجملموع )3/354(، الروضة )4/30فتح العزيز )

 يف )ز(: الصور . (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 .النراس اجليد، وقيل: الصفر ضرب من النراس: الصفر (٩)

 (.4/461(، لسان العرب )12/11٩هت ي  اللغة ) 
 (.5/4٩6هناية املطل  ) (10)
 (.21-3/20الوسي  ) (11)
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 .(3)، واألصح: املنع مطلًقا(2()1))آالت امل ري(

صوووووووح قطًعوووووووا   / قوووووووال القاضوووووووي الطوووووووربي: "ولوووووووو اع إ   مووووووون ذرووووووو  أو فضوووووووة
 .(4)وإن كان حمرًما"

هوووووو  ، وإال فصوووووح بيعوووووه (7)الّشوووووطنرنج (6)إن صووووولح لبيوووووادق (5)قوووووال املتوووووويل: والنووووورد 
 .(٩)، وأما الشطرنج: فيصح بيعها، لكن يكره كما يكره لعبها(8)كاملزمار

، وإن (10)وأموووووووووا اجلاريوووووووووة املغنيوووووووووة  فوووووووووإن اشوووووووووتارا بقيمتهوووووووووا غوووووووووري مغنيوووووووووة: صوووووووووح

 

 يف )ز(: اآلالت وامل ري. (1)
 .(1/278)  (، الوجيز21-3/20الوسي  ) (2)
 .(٩/256(، اجملموع )3/354)الروضة  (،4/30فتح العزيز ) (3)
 (.٩/255جملموع )(، ا3/354(، الروضة )1/23وأشار الشافعي إىل الصرة. األم ) (4)
  ،تعتموووووود علووووووم احلووووووظ  ،لعبووووووة ذات صووووووندوق وح ووووووار  وفصووووووني: فارسووووووي معوووووورب، رووووووو:  النَّوووووورد  (5)

 .وتنقل فيها احل ار  علم حس  ما أييت به الف 
 (.2/٩12(، املع م الوسي  )3/421لسان العرب ) 

 : مجع بيدق، فارسي معرب، ورو: اجلندي الراجل.البيادق (6)
 (.1/78(، املع م الوسي  )٩/76هت ي  اللغة ) 

تلعووووو   ، وروووووي: لعبوووووة  -وروووووو املختوووووار  ،الكسووووور  :الفوووووتح وقيووووول-فارسوووووي معووووورب  :  الشوووووطرنج  (7)
  ، متروووووواربتني اثنتووووووني وث ثووووووني قطعووووووةومتثوووووول دولتووووووني  ،علووووووم رقعووووووة ذات أربعووووووة وسووووووتني مربعووووووا

 .ن واخليالة والق ع والفيلة واجلنودمتثل امللكني والوزيري
 (.1/482(، املع م الوسي  )1/312املصبال املنري ) 

 (.٩/256(، اجملموع )3/354الروضة )(، 3/568الته ي  ) (8)
 (.363املصادر السابقة، املطل  العايل )ص (٩)
(، اجملموووووووووووووووووووع  3/354(، الروضووووووووووووووووووة )13/203)  ااملطلوووووووووووووووووو بوووووووووووووووووو  خوووووووووووووووووو ف. هنايووووووووووووووووووة    (10)

 (.٩/13(، كفاية النبيه )254/٩)

 /ب[٩3]
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ألًفووووووا غووووووري مغنيووووووة  اشووووووتارا بووووووزايد  عليهووووووا موووووون أجوووووول الغنووووووا ، كمووووووا لووووووو كانووووووت تسوووووواوي
، وقوووووال (2): ال يصوووووح(1) مووووووديفاشوووووتارا مووووون أجووووول الغنوووووا  رلفوووووني، قوووووال أبوووووو بكووووور ا

: إن قصووووود بشوووووراسها واملغووووواال  بثمنهوووووا الغنوووووا : مل يصوووووح، وإن أطلووووومل (3)أبوووووو زيووووود املوووووروزي
: يصووووووح (5)، واتبعووووووه الشووووووي  أبووووووو علوووووي، وقووووووال أبووووووو بكوووووور األود (4)يقصوووووده: صووووووحومل 

: وروووووووووو القيووووووووواس (7)، قوووووووووال(6)واألغوووووووووراض البيوووووووووع بكووووووووول حوووووووووال، وال خيتلوووووووووف القصوووووووووود
، وقووووووال الرافعووووووي يف الصووووووداق: املسوووووووألة (٩)، وقووووووال النووووووووي: رووووووو الصوووووووريح(8)السووووووديد

 

روووووووو: أبوووووووو بكووووووور، حممووووووود بووووووون حمموووووووود ا موووووووودي املوووووووروزي، االموووووووام اجلليووووووول مووووووون أصوووووووراب    (1)
 ، مل ي كر له اتري  وفا .الوجوه

(، طبقووووووووووووووات الشووووووووووووووافعية الكوووووووووووووورب   2/1٩6ترمجتووووووووووووووه يف: هتوووووووووووووو ي  األمسووووووووووووووا  واللغووووووووووووووات )  
 (1/11٩قاضي شهبة )ات ابن  (، طبق3/225-226)

 (.٩/254اجملموع ) (2)
أحود أسموة املسولمني، ومون أحفوظ  املوروزي الفاشوا ،    حممود بون أمحود بون عبود هللا  ،أبو زيد   :رو (3)

 ه(. 371ي، )ت: الناس مل ر  الشافع
(، طبقووووات  235-2/234(، هتوووو ي  األمسووووا  واللغووووات )2/154ترمجتووووه يف: اتريوووو  بغووووداد )  

 (.76-3/71)  الشافعية الكرب 
 (.255-٩/254اجملموع ) (4)
يف املو ر     أصوراب الوجووهرو: أبو بكر، حممد بن عبد هللا بن حممد بون بصوري األود ، مون   (5)

نسووبة إىل أودنووة، ورووي  ، واألود   مووام الشووافعيني  ووا ورا  النهوورإ  -يف عصووره–الشووافعي، ويعتوورب  
 ه(. 385 ، )ت: قرية من قر  اار 

(،  210-4/20٩(، وفيووووات األعيووووان )1٩2-2/1٩1واللغووووات )  األمسووووا ترمتووووه يف: هتوووو ي     
 (183-3/182طبقات الشافعية الكرب  )

 (.٩/254اجملموع ) (6)
 أي: إمام احلرمني اجلويين. (7)
 (.13/203هناية املطل  ) (8)
 (.3/354الروضة ) (٩)
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و غصوووووبت فنسووووويت األحلوووووان يف يووووود الغاصووووو  رووووول يووووورد معهوووووا موووووا مفرعوووووة علوووووم أهنوووووا لووووو 
يووووورد ففوووووي البيوووووع علوووووم رووووو ه احلالوووووة  (2)، فوووووإن قلنوووووا ]ال[(1)جهوووووانانوووووتق  مووووون قيمتهوووووا و 

 .(3)األوجه، ومقتضم أ  إذا قلنا برده: جواز البيع قطًعا
بوووزايد   (7)نطّاحووواً  (6)أو كبًشوووا (5()4)وجيوووري اخلووو ف فيموووا إذا اعوووه ديكوووا )رِّراشوووا( 

تلفهموووا ، وقووود قوووال القاضوووي واالموووام: إذا أ(8)علوووم قيمتهموووا جموووردين عووون رووو ين الوصوووفني
 .(٩)كونه رراشاً وال نطاحاً، وال اعتبار بزايد  القيمة ذما  وج  عليه قيمتهما ال بصفة

 فرع: 
موون املسوولم وإجارتووه ونسووخه األجوور ، وقوود قيوول: الووثمن يتوجووه  جيوووز بيووع املصوورف

إىل الدفتني ال إىل ك م هللا تعاىل، وقيل: إنه بدل أجر  النس ، لكن يكره بيعوه يف أصوح 
 

 (.8/305فتح العزيز )(.6/418عدم الرد. حبر امل ر  ) ورجح الرواي  (1)
موووا بوووني املعقووووفتني زايد  ليسوووت يف ) ( وال )ز(، لكووون البووود مووون تقوووديررا حووو، يصوووح املعوووىن،    (2)

وجه املنع: أنه حمرم وال عورب  النقصوان احلاصول بوه، وعلوم رو ا، فلوو   ويفيده أن الرافعي قال: "
كن مغنية لكانت تشت  رلف، حكم الشي  أبو علي فيوه  جارية مغنية رلفني ولو مل ت اشت 

 (.306-8/305فتح العزيز )". ثة أوجهث 
 (.371(، املطل  العايل )ص6/418حبر امل ر  ) (3)
 يف )ز(: شرارا. (4)
ب، أي: حووّر  بعضووها  ، يقووال: رووار  بووني الكوو هووريش: الترووريشلتَّ : موون املهارشووة، وااهلِّوورا   (5)

 علم بعض.
 (.6/363العرب )(، لسان 3/1027الصرال ) 

 .أكبش، واجلمع: إذا أثىن احلمل صار كبشا، وقيل:  فرل الضأن يف أي سن كان :  الكبش (6)
 (.6/6٩1(، ا كم وا ي  األعظم )5/2٩8العني ) 

 ، والنطح: الضرب الرأس من األمام.طوُره نطنراً ينطُِّره وين  : من نطره الكبشالنطال (7)
 (.2/610(، املصبال املنري )2/621لسان العرب ) 
 (.4/34(، الن م الوراج )٩/255(، اجملموع )3/354: صرة البيع. الروضة )واألصح (8)
 (.44-5/43(، الروضة )5/280هناية املطل  ) (٩)
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 .(1)ورو املنصوص، وال يكره شراؤهالوجهني 
منفعوووووة  كالطووووو  واحلسووووواب والشوووووعر املبوووووال  (2)وجيووووووز بيوووووع الكتووووو  الووووويت ]فيهوووووا[

، وال جيوووووز بيووووع كتوووو  الكفوووور بوووول  وووو  إت فهووووا، وال بيووووع كتوووو  التن وووويم (3)املنتفووووع بووووه
، وال يصوووووووووووح بيوووووووووووع (4)والشووووووووووعب   والفلسوووووووووووفة وغريروووووووووووا مووووووووووون العلوووووووووووم الباطلوووووووووووة ا رموووووووووووة

 .(6)إال أن ينتفع بورقهما أو جبلدمها ذكره صاح  الوايفجنيل واال (5))التورا (
، وفيووووووه (7)اتًمووووووا أن يكوووووون مملوًكووووووا ملوووووون وقووووووع العقووووود لووووووه ملًكووووووا الشــــــرط الينالــــــث:

 مساسل:

للعقد إن كان يعقد لنفسه اُشت : أن يكون املعقود عليه  (8) : )املباشر(الوىل 
 الص  والسفيه واجملنون، أو نيابة   ، وإن كان يعقد عن غريه فإن كان بوالية  كويل(٩) له

أداسه، اُشت :  مال من وج  عليه حمل فامتنع من  / ل والقاضي ومأذونه يف بيعكالوكي
، وإن مل يكن بوالية وال نيابة رن اع مال غريه  (10) أن يكون للمويل عليه واملنوب عنه

 

(، كفايوووووووووووة النبيوووووووووووه  253-٩/252(، اجملمووووووووووووع )3/420(، الروضوووووووووووة )64-5/63بيوووووووووووان )ال  (1)
 (.  23-4/22(، الن م الوراج )100-٩/٩٩)

 )ز(.ما بني املعقوفتني ساق  من  (2)
 (.4/23(، الن م الوراج )٩/253(، اجملموع )3/420(، الروضة )5/64البيان ) (3)
 (.2/343، مغين ا تاج )(4/23راج )الن م الو  (،٩/253اجملموع )(، 5/64البيان ) (4)
 .التوريةرك ا يف )ز(، ويف ) (:   (5)
 .(4/23الن م الوراج ) (6)
(، األشووووباه  ٩/25٩(، اجملمووووع )3/355(، الروضووووة )4/31(، فووووتح العزيوووز )3/22الوسوووي  )  (7)

 (.1/236للسبكي )
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: املباشر . (8)
 (.٩/25٩(، اجملموع )3/355(، الروضة )4/31فتح العزيز ) (٩)
 املصادر السابقة. (10)

 /أ[٩4]
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قوفًا علم إجاز   ، والقدم: أنه ينعقد مو (1) بغري إذنه، فاجلديد الصريح: أن ال يصح
، وقال النووي: "ن  عليه أيًضا  (2) فإن أجازه نف  وانتقل امللك حينئ  وإال بطل املالك 

 .(4) ، ورو من اجلديد ورو قوي، وإن كان األظهر عند األصراب األول"(3)يف البويطي

طلومل زوجتوه، أو أعتومل عبوده، وجيري القوالن فيما لوو زوج ابنوة غوريه أو جاريتوه، أو 
، فإن قلنوا: (6)يف كل تصرف يقبل النيابة (5) إذنه، و]جيراين[أو آجر داره، أو وربها بغري

يصووووح  فشوووورطه أن يكووووون لووووه جميووووز عنوووود االنشووووا  مالًكووووا كووووان أو غووووري مالووووك، فلووووو اع 
لكووه الطفوول أو طلوومل امرأتووه  فبلووج وأجوواز: مل ينفوو ، وكوو ا لووو اع مووال غووريه مث م (7)]مووال[

 

 (.8/185تتصر املز  ) (1)
(،  5/66(، البيووان )530-3/527(، التهوو ي  )3/22الوسووي  )  (،5/407هنايووة املطلوو  )  (2)

 (.2/274(، األشباه للسبكي )٩/25٩(، اجملموع )3/355(، الروضة )4/31فتح العزيز )
قوووووووووال  ، و الفقيوووووووووه صوووووووواح  الشووووووووافعي،  البووووووووويطي  يوسوووووووووف بوووووووون  ووووووووىيرووووووووو: أبووووووووو يعقوووووووووب،    (3)

ايب  لوووووي  أحووووود أحووووومل   لسوووووي مووووون يوسوووووف بووووون  وووووىي، ولوووووي  أحووووود مووووون أصووووور"الشوووووافعي:  
   كووووووان قوووووود محوووووول إىل بغووووووداد يف أايم ا نووووووة، وأريوووووود علووووووم القووووووول الوووووومل القوووووورآن و   "،أعلووووووم منووووووه

،  ومل يوووووووزل يف احلوووووووب  إىل حوووووووني وفاتوووووووه  ،فوووووووامتنع مووووووون االجابوووووووة إىل ذلوووووووك، فروووووووب  ببغوووووووداد
 ه(. 231)ت: 

(، وفيوووووووووات األعيوووووووووان  1/٩8(، طبقوووووووووات الفقهوووووووووا  )16/43٩ترمجتوووووووووه يف: اتريووووووووو  بغوووووووووداد )  
(7/61-64.) 

 (.3/356الروضة ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
(، اجملمووووووووووع  357-3/355(، الروضوووووووووة )4/32(، فوووووووووتح العزيوووووووووز )5/40٩هنايوووووووووة املطلووووووووو  )  (6)

(٩/25٩-260.) 
 من )ز(.ما بني املعقوفتني ساق    (7)
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وصووي وقوويم:  ، ولووو أجووازه موون لووه االجوواز  يف احلووال موون مالووك أو ويل أو(1)وأجوواز البيووع
 الغري إال أن يضع يده عليها. (2)نف ، وال يضمن الفضويل

، (3)ولو اشت  لغريه بغري إذنوه  فوإن اشوت  بغوري موال الو ي اشوت  لوه ففيوه قووالن
، ورووول يقوووع (4)ديووود تلغوووو التسووميةوإن اشووت  لوووه يف ال موووة  فووإن مسووواه يف العقووود ففووي اجل

: الثوا ، وعلوم (5)ا ورو األوىل عند الغزايلالعقد للفضويل أو يبطل؟ فيه وجهان، أقيسهم
 .(6)موقوفًا علم إجاز  املشت  له، فإن رده ففيه وجهان القدم: ينعقد

وإن مل يسمه يف العقد بل نوواه، فعلوم اجلديود: يقوع للمباشور، وعلوم القودم: يقوف 
 .(7)االجاز ، فإن رد نف  يف حمل املباشرعلم 

نفسووه  فووإن مسوواه نظوور فووإن مل يكوون أذن لووه:  الموو  (8)ولووو اشووت  شوويئا لغووريه )بعووني(
، وإن كوان أذن لوه (10()٩)لغت التسمية، ورل يقع عنه أم يبطل من أصله؟ فيوه )وجهوان(

عاقود؟ فيوه ، إن قلنا تلغو: فيبطل مون أصوله أو يقوع عون ال(11)ففي إلغا  التسمية: وجهان

 

(، اجملموووووووووووووووع  3/356(، الروضووووووووووووووة )4/32فووووووووووووووتح العزيووووووووووووووز )(،  5/407هنايووووووووووووووة املطلوووووووووووووو  )  (1)
 (.2/273(، األشباه للسبكي )260/٩)

روووووووو: البووووووواسع موووووووال غوووووووريه بغوووووووري إذنوووووووه وال واليوووووووة لوووووووه. مغوووووووين ا تووووووواج  رنوووووووا،    لفضوووووووويلاملوووووووراد ا  (2)
(2/351.) 

 ابقان يف بيع مال الغري، والصريح: البط ن. انظر: الصفرة السابقة.القوالن الس (3)
 (.3٩1(، املطل  العايل )ص3/23الوسي  ) (4)
 (.3/23الوسي  ) (5)
 (.5/51، ورو الصريح. املهمات )عن املباشره وقوعأحدمها: يبطل العقد، والثا :  (6)
 (.٩/260(، اجملموع )356-3/355(، الروضة )4/32(، فتح العزيز )3/530الته ي  ) (7)
 يف )ز(: بغري. (8)
 يف )ز(: قوالن. (٩)
 (.52-5/51الصريح: وقوعه عن املباشر. املهمات ) (10)
 (.42٩الصريح: وقوع العقد لآلمر. اخلادم )ص (11)
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أو ربوووووة؟ فيوووووه ، والوووووثمن املووووودفوع يكوووووون قرضووووواً وجهوووووان، وإن قلنوووووا ال: وقوووووع عووووون االذن
 .(2)، وإن مل يسمه: وقع الشرا  للمباشر سوا  أذن له املشتي أم ال(1)وجهان
 .(3)ولو قال: اشتيت لف ن بك ا يف ذميت  فهو كما لو اشت  بعني ماله 

ــة وتوووووووووواردت عليوووووووووه العقوووووووووود حبيوووووووووث  : لوووووووووو غصووووووووو  أموووووووووواال واجتووووووووور فيهووووووووواالينانيـــــــ
األرال  (5)حلصوووووووووول ]علووووووووووم[ / تووووووووووداركها وحبيووووووووووث لووووووووووو أجازرووووووووووا املالووووووووووك  (4))يعسوووووووووور(

أن  :والثوووووووا فيبيعهوووووووا الووووووونقض ] (6)واألمثوووووووان  ففيهوووووووا قووووووووالن، أصووووووورهما: أهنوووووووا اطلوووووووة
ورووووووو قووووووول قوووووودم،  (7)[املالووووووك تووووووري بووووووني ردرووووووا وإجازهتووووووا وأخوووووو  أمثاهنووووووا لعسوووووور البيووووووع

يف املغصوووووووب  ، وخيوووووورج علووووووم روووووو ا أن الغاصوووووو  إذا ربووووووح(8)وقيوووووول: رووووووو جديوووووود أيًضووووووا
 .(10)؟ علم ما سيأيت يف الغص (٩)يكون الربح له أو للمالك 

ــة : لوووووو اع مووووواال يظنوووووه ملوووووك غوووووريه فبوووووان أنوووووه ملكوووووه، كموووووا لوووووو اع موووووال الينالينـــ
، (11)أبيووووه ظوووووا  حياتوووووه فبووووان موتوووووه، أو انتقووووول املبيوووووع إليووووه املووووورياا  فقووووووالن يف اجلديووووود

، فقوووووووال: وجهوووووووان أصووووووولهما القووووووووالن فيموووووووا إذا كاتووووووو  عبوووووووده كتابوووووووة  يوشووووووو  البنووووووودني
فاسوووووووود  مث أوصووووووووم بووووووووه معتقووووووووًدا صوووووووورة الكتابووووووووة، فووووووووإن يف صوووووووورة الوصووووووووية قووووووووولني، 

 

 (.42٩الصريح: أن الثمن يكون قرضا. اخلادم )ص (1)
 (.٩/260اجملموع )قال يف اجملموع: "ب  خ ف".  (2)
 (.4/32تح العزيز )ف (3)
 يف )ز(: يشعر. (4)
 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز( (5)
 (.261-٩/260(، اجملموع )3/356(، الروضة )4/33(، فتح العزيز )1/27٩الوجيز ) (6)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (7)
 (.3/22(، الوسي  )7/302هناية املطل  ) (8)
 (.5/5٩(، الروضة )4/3٩2لته ي  )القول اجلديد: أنه للغاص . ا (٩)
 قبوسراي. ، نسخة مترف طوباجلز  الرابع /ب[ 271لوحة ] (10)
 (.٩/261(، اجملموع )4/33ورجح الرافعي والنووي: صرة العقد. فتح العزيز ) (11)

 /ب[٩4]
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أصووووورهما وأقيسوووووهما: أنوووووه صوووووريح، اووووو ف موووووا إذا أخووووورج دراروووووم، وقوووووال: إن موووووات 
مووووووووورثي فهوووووووو ا زكووووووووا  مووووووووا ورثتووووووووه ال جتزسووووووووه، واثنيهمووووووووا: ورووووووووو منصوووووووووص اتفوووووووواق أنووووووووه 

 .(1)اطل
، ومن اخل ف  (4) واألصح: انعقاده ( 3) من اخل ف يف بيع اهلازل (2) وقربه الرافعي 

: أن خياف من غص  ماله أو  (7) األمانة، وصورته  (6)ورو بيع[ (5)يف بيع ]التل ئة
االكراه علم بيعه، فيبيعه بيًعا مطلًقا لكن توافقا قبله علم أنه لدفع الشر ال علم حقيقة  

 .(8) ه البيع، وامل ر  صرت
لغوريه بواليوة أو نيابوة مث ان أنوه ملكوه، وفيموا  (٩)وجيراين فيما لو اع ماال )يظنوه( 

، وأجووراي أيًضووا فيمووا لووو (11)علووم أنووه حووي فبووان موتووه وانتقاهلووا إليووه (10)لووو زوج أمووة )أبيووه(
، (12)قوووال إن كوووان أيب قووود موووات فقووود زوجتوووك رووو ه اجلاريوووة لكووون األصوووح رنوووا: الوووبط ن

ًضوووا فيموووا إذا قوووال: إن كوووان أيب قووود موووات فقووود بعتوووك قوووال: وروووو أوىل أيوأجرامهوووا االموووام 

 

 (.435(، اخلادم )ص3٩5(، املطل  العايل )ص٩/24كفاية النبيه )  (1)
 (.4/33فتح العزيز ) (2)
 .اجلد نقيض  ، واهلزل:  ل رزالرزل يهزِّ  : مناهلازل (3)

 (.11/6٩6(، لسان العرب )4/232ا كم وا ي  األعظم ) 
 (.8/54(، الروضة )8/553فتح العزيز ) (4)
 .: اضطره إليه، أيأه إىل الشي أجل، ورو: االكراه، يقال: من االجلا :  التل ئة (5)
 (.1/152(، لسان العرب )1/27٩تتار الصرال ) 
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز( (6)
 .(2/352مغين ا تاج )(، 8/378كفاية النبيه )  (7)
 (.٩/261(، اجملموع )4/33فتح العزيز ) (8)
 يف )ز(: ظا . (٩)
 يف )ز(: ابنه. (10)
 (.  2/35٩(، الن م الوراج )٩/261(، اجملموع )4/34يز )األصح: صرته. فتح العز  (11)
 (.2/352(، مغين ا تاج )٩/261(، اجملموع )4/34فتح العزيز ) (12)
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، وأجرامها القاضي فيما إذا اع عبده بيًعا فاسًدا من زيد، مث اعه من عمورو (1)البط ن
 ورو يظن صرة األول، فأما إن علم فساده فالثا  صريح قطًعا، وك ا احلكم يف اهلبة.

أنه آبمل أو مكات   فإذا رو قد رجع وفس   لموجيراين أيًضا فيما لو اع العبد ع
، (4)فيوه (3)، وفيما لو اع أو اشت  لغريه علم أنه فضويل فبان أنه كان )وكلوه((2)الكتابة

 وفيما لو اع عصريًا علم أنه مخر فبان خً .
وأجرامها ابن الصباغ فيما إذا كان له علوم رجول ماسوة درروم وروو ال يعلوم ذوا فوأبرأه 

الرافعووي فيمووا إذا أعتوومل عبوود أبيووه ورووو يظنووه حيووا فبووان ميتًووا،  (6)و]أجرامهووا[، (5)موون ماسووة
 .(7)والنفوذ رنا أوىل لقبوله التعليمل

قال الشي  أبوو حممود: أموا إذا غلو  فظون موال أبيوه مواالً لوه مون جهوة أخور  وروو  
، قوووال االموووام: وروووو حسووون، وفيوووه (8)العقووود قطًعوووا / يعتقووود حيوووا  أبيوووه فبوووان موتوووه: فيصوووح

 .(٩)احتمال
واعلوم أن القوولني يف املسوواسل الوث ا يعوورب عنهوا: بقوويل وقووف العقوود  فالصوورة يف 

 .(10)  املالك، ويف الثالثة علم تبني املوت واحليا األوليني موقوفة علم إجاز 

 

 (.3٩6املطل  العايل )ص (1)
 (.3/342(، املنثور )٩/261(، اجملموع )4/33والراجح: الصرة. فتح العزيز ) (2)
 يف )ز(: وكيله. (3)
 (.3/342(، املنثور )٩/261موع ). اجملصرة تصرفه :واألصح (4)
 (.83-1/82املنثور ) (5)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (6)
 (.8/88فتح العزيز ) (7)
 (.480-5/47٩هناية املطل  ) (8)
  (.5/480هناية املطل  )  (٩)
(، األشووووووووووباه للسووووووووووبكي  ٩/261(، اجملموووووووووووع )3/357(، الروضووووووووووة )4/34فووووووووووتح العزيووووووووووز )  (10)

(1/238.) 

 /أ[٩5]
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وذكوور االمووام أن الصوورة  جووز  علووم قووول الوقووف، لكوون امللووك ال  صوول إال عنوود 
 .(1)االجاز 

  لضوعف امللوك (2)تواع قبول قبضوه، فإنوه ال يصوحا اتًما(: بيع املوخيرج بقولنا: )ملكً 
وارا آخر، وقلنا: بصرة البيوع وإن كان من الباسع يف األصح، وحيث كان ملورا الباسع 

 التفريمل. (3)من ر ا الوجه بطل يف نصي  اآلخر، وخرج نصي  الباسع علم )قول(

عوون التسووليم قوود يكووون  أن يكووون مقوودورًا علووم تسووليمه، والع ووز الشــرط الرابــع:
 .(4)شرعًياحسًيا وقد يكون 

والعبود اآلبومل وإن عورف  (5)الع ز احلسي  ف  يصوح بيوع الضوال الضرب الو : 
، والسومك يف البرور، والطوري يف (7)، والبعري النواد(6)مكانه، واملنقطع اخلرب، والفرس العاسر

 

 (.5/40٩اية املطل  )هن (1)
(، الووووووووون م الورووووووووواج  ٩/264(، اجملمووووووووووع )3/405(، التهووووووووو ي  )221-5/220احلووووووووواوي )  (2)

(4/40.) 
 يف )ز(: قويل. (3)
 (.٩/14٩(، اجملموع )3/357(، الروضة )4/34(، فتح العزيز )3/23الوسي  ) (4)
ووون  الضوووال  (5)   :روووو  ،الضوووال، أي: ضووواع ورلوووك، قوووال يف املصوووبال املنوووري: "لل الشوووي  يضِّووو ضوووو : مِّ

 ".احليوان الضاسع  :والضالة، االنسان 
 (.2/363ري )(، املصبال املن1/185تتار الصرال ) 

 .وتباعد عن صاحبه ،إذا ذر  علم وجهه يعري عِّيارا: عار الفرس: مِّن العاسر (6)
 (.4/622(، لسان العرب )1/317ا  التنبيه )حترير ألف 
 .شرد، أي: البعرُي يونِّّد نُدودايقال: ندَّ : أي: الشارد، الناد (7)

 (.2/5٩7(، املصبال املنري )14/51هت ي  اللغة ) 
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، ويكفوي يف (2)ري الغاصو ، واملغصوب ال ي ال يقدر مالكوه علوم انتزاعوه مون غو (1)اهلوا 
ذلوووووك ظهوووووور التعووووو ر وال يشوووووت  اليوووووأس عووووون التسوووووليم، قوووووال الرافعوووووي: وأحسووووون بعوووووض 

صووراب  فقووال: إذا عوورف مكووان اآلبوومل وعلووم أنووه يصوول إليووه إذا أراد فلووي  لووه حكووم األ
 .(3)اآلبمل

وأبود  االموام يف جووواز بيوع املنقطوع اخلوورب احتموااًل  فقوال: "إذا منعنوواه فتبوني بقوواؤه 
ارر عندي نفوذ البيع وإن كان يلتفت علم الوقف، ورو يضاري صو   اخلووف موع فالظ

، قال القاضي: "ولو قال: أعتمل عبدك اآلبمل عين  (4)خ فه" اً  مث انسواد حسبوه عدو 
 .(5)ففعل احتمل وجهني يف الصرة"

 فروع: 
ار يف بيووع السوومك يف احلوووض الكبووري املسوودود املنافوو ، والطووري املفلووت يف د الو :

مسوودود  املنافوو  حبيووث ال حكنهووا اخلووروج، وحكوون أخوو مها لكوون بتعوو  ومشووقة   (6)فيرووا 
، واثنيهمووا: (٩)، ونسووبه العموورا  إىل الوون (8): أنووه ال يصووح(7)أظهرمهووا(كبووري ، وجهووان: )

 

موووووووووع  (، اجمل36-4/34(، فووووووووتح العزيووووووووز )78-5/76(، البيووووووووان )327-5/326احلوووووووواوي )  (1)
 (.٩/30(، كفاية النبيه )283-284/٩)

لسووووووبكي  (، األشووووووباه ل٩/32(، كفايووووووة النبيووووووه )5/404(، هنايووووووة املطلوووووو  )5/230احلوووووواوي )  (2)
(1/237.) 

 (.4/35فتح العزيز ) (3)
 (.8/544هناية املطل  ) (4)
 (.475فتاو  القاضي حسني )ص (5)
سووع، ودار  : وا، أيحبوور أفوويحالفووينح: السووعة واالنتشووار، يقووال:  و ،  فووال يوفوواُل فووينرووان  : موو فيرووا   (6)

 فيرا : واسعة.
 (.2/458(، املصبال املنري )2/551لسان العرب ) 

 يف )ز(: أصرهما. (7)
 (.٩/284(، اجملموع )4/36فتح العزيز ) (8)
 (.5/77البيان ) (٩)
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 .(2)، وقال الشي  أبو حامد: ال وجه له(1)يصح ومال إليه الغزايل
امللوك رن اصوطاده وألقواه فيوه، أو  (3)مون(ور ا كله عند اجتمواع اقوي الشوراس  ) 

االصووطياد، والرؤيووة  فووإن منووع املووا  رؤيتووه  فهووو علووي قووويل بيووع  (4)سوود مووا  الربكووة )بنيووة(
 .(5)الغاس   فلو مل يعلم قلة السمك وكثرته وال شيئاً من صفاته بطل ال حمالة

يوع الطواسر فهو كبإذا اع محام الربج، فإن اعه ورو فيه واملناف  مسدود    / الينا 
املفلوووت يف دار فيروووا ، وإن كانوووت مفتوحوووة أو اعهوووا طووواسر  وعادهتوووا إن أتوي إليوووه لووويً  

 .(7)، وصرح االمام: الصرة(6)فوجهان، أظهرمها: أنه ال يصح
، ورووو قووول (٩)وجووزم املتووويل فيهووا: الصوورة (8)وجيووراين يف بيووع النروول خووارج الكوووار 

والوجهان إذا رآرا، ولو اعه يف   (11) : املنعالبغوي، وجزم (10)ابن سريج وصرره النووي
اخلليووة ومل يكوون رآه يف دخولووه أو خروجووه فووإن وصووفه فهووو موون بيووع الغاسوو  وإن كووان رآه 

 

 (.3/23الوسي  ) (1)
 (.٩/284موع )(، اجمل5/77البيان ) (2)
 يف )ز(: يف. (3)
 يف )ز(: بينه وبني. (4)
 (.٩/284(، اجملموع )4/36(، فتح العزيز )5/406(، هناية املطل  )5/327احلاوي ) (5)
(، اجملمووووووع  4/36(، فوووووتح العزيوووووز )5/77(، البيوووووان )3/527(، التهووووو ي  )3/24الوسوووووي  )  (6)

(٩/284.) 
 (.5/405هناية املطل  ) (7)
وقيول: الكوووار  مون الطووني، واخلليَّوُة موون  ،  اخلليوة أيًضووا  :ل، وروويرو ه النروي مووا عسول فيوو :  ار الُكووَّ   (8)

 .اخلش 
 (.1/272(، املطلع )1/274تتار الصرال ) 

 (.5/40املهمات ) (٩)
 (.٩/322اجملموع ) (10)
 (.3/527الته ي  ) (11)

 /ب[٩5]
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 -تفريًعووووا علووووم منووووع بيووووع الغاسوووو -مل يترقوووومل أنووووه خوووورج مجيعووووه ففووووي صوووورته  (1)]لكوووون[
نووووه ال يصووووح والثووووا  للشووووي  أيب حاموووود: أ (2)وجهووووان، أحوووودمها: البوووون سووووريج أنووووه يصووووح

 .(4)وابن أيب عصرون (3)وصرره الرواي 
: بيوووووووع املغصووووووووب الووووووو ي ال يقووووووودر البووووووواسع وال املشوووووووتي علوووووووم انتزاعوووووووه الينالــــــــث

، وإن قوووووودر املشووووووتي عليووووووه دون (5)اطوووووول، وإن قوووووودر البوووووواسع عليووووووه دون املشووووووتي صووووووح
واثنيهمووووووا: للشووووووي  أيب ، (6)البووووواسع فوجهووووووان، أصوووووورهما: وبوووووه قطووووووع مجاعووووووة أنوووووه يصووووووح

أنوووووووه إن كوووووووان الغاصووووووو  مقووووووورا للبووووووواسع امللوووووووك صوووووووح وإال فووووووو ، فوووووووإن قلنوووووووا  (7)]حممووووووود[
يصوووووح  فوووووإن كوووووان املشوووووتي جوووووارً  احلوووووال: فلوووووه اخليوووووار، قوووووال االموووووام: ويتخوووووري وإن مل 

يع وووووز عووووون  (٩)، وان كوووووان عاملوووووا: فووووو  إال إن ]كوووووان[(8)يووووودخل وقوووووت وجووووووب التسوووووليم
ال يثبوووووت موووووام: ]و ، قوووووال اال(10)قوووووو  حصووووولت للغاصووووو االنتوووووزاع لضوووووعف عووووورض لوووووه أو 

، فلووووووو ادعووووووم البوووووواسع (12)إال إذا وجوووووو  التسووووووليم وع ووووووز عنووووووه البوووووواسع (11)اخليووووووار رنووووووا[
قوووودر  املشووووتي علووووم االنتووووزاع وأنكووووره املشووووتي صوووودق املشووووتي مووووع حينووووه، وفيووووه وجووووه: 

 

   من )ز(.ما بني املعقوفتني ساق (1)
وال متكوون رؤيتووه    ،وألن احلاجووة توودعو إليووه  ،ألنووه يعوورف غالبووا   الصوورةقووال النووووي: "األصووح:    (2)

  ،فلو اشتطت رؤيتوه جمتمعوا المتنوع بيعوه غالبوا   جمتمعا إال يف حلظة لطيفة يف  در من األحوال
 (.٩/322". اجملموع )ويف ذلك حرج

 (.5/48حبر امل ر  ) (3)
 (.156االنتصار )ص (4)
 (.٩/285(، اجملموع )5/404هناية املطل  ) (5)
 (.٩/285(، اجملموع )4/35(، فتح العزيز )3/24(، الوسي  )5/404هناية املطل  ) (6)
 يف )ز(: حامد. (7)
 .(5/404هناية املطل  ) (8)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (٩)
 .(٩/285(، اجملموع )4/35(، فتح العزيز )3/24الوسي  ) (10)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (11)
 (.5/404هناية املطل  ) (12)
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 .(1)أنه ال خيار عند جتدد قو  أو ضعف
 ا كموووووا لوووووو قوووووال أعتووووومل عبووووودك عوووووين بكووووو   (2)وأموووووا البيوووووع الضووووومين فيصوووووح قطًعوووووا 

 يف اآلبمل. (3)يه احتمال القاضي املتقدمفأعتقه ورو مغصوب، وجيي  ف
 .(4)وجيراين يف بيع اآلبمل ممن يقدر علم رده

، وال يصوووووووح كتابوووووووة املغصووووووووب (5)وجيووووووووز توووووووزويج اآلبقوووووووة واملغصووووووووبة وإعتاقهموووووووا 
 وك م املتويل يقتضي صرتها.، (6)قاله صاح  البيان

، (8): أنووووووووه يصووووووووح-جعوووووووون ابوووووووون سووووووووري-، أحوووووووودمها (7)ويف ربووووووووة اآلبوووووووومل وجهووووووووان 
وظوووووارر كووووو م الووووورواي  ترجيروووووه، قوووووال املتوووووويل: ولوووووو آجووووور املغصووووووب أو وربوووووه أو ررنوووووه 
مووووووون غوووووووري الغاصووووووو   فوووووووإن قووووووودر علوووووووم االنتوووووووزاع: صوووووووح كوووووووالبيع، وإن مل يقووووووودر عليوووووووه 

 /. (٩)آجر أو ور  أو ررن املبيع ]قبل قبضه[فركمه حكم املشتي إذا 

 فرع: 
وود  وكووان بعضووها ينموواع إىل أن يوووزن ففووي صوورة البيووع:   ً وز  (10)لووو اع قطعووة مجو

 

 (.٩/285اجملموع ) (1)
 (.4/36الن م الوراج ) (2)
 (.263)ص (3)
 (.٩/285(، اجملموع )4/35. فتح العزيز )الصرة :الصريح (4)
(، كفايووووووووة األخيووووووووار  ٩/285موووووووووع )(، اجمل4/35(، فووووووووتح العزيووووووووز )5/404هنايووووووووة املطلوووووووو  )  (5)

(1/237.) 
 (.٩/285اجملموع ) (6)
(، كفايوووووووة األخيوووووووار  5/373(، الروضوووووووة )6/316الصوووووووريح: عووووووودم الصووووووورة. فوووووووتح العزيوووووووز )  (7)

(1/308.) 
ألن االاق غورر     قال أبو العباس بن سريج: إمنا جازت ربة اآلبمل ومل جيوز بيعوهقال املاوردي: " (8)

 (.5/22٩احلاوي ) ."يف البيع جيوز يف اهلبة وال جيوز 
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (٩)
د  (10)  .ورو مصدر مسيِّ به: ما مجد من املا ، ورو: نقيض ال وب، اجلمن

 (.3/12٩(، لسان العرب )2/45٩الصرال ) 

 /أ[٩6]
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 .(1)وجهان
ال يقودر حوني العقود علوم تسوليمها: مل  (2)قال الورواي : ولوو اع سوفينة يف الل  َّوة 

 .(3)يصح، سوا  كان فيها أم ال، فإن قدر: جاز
 : الع ز الشرعيالينا  الضرب 

ري إذنووه بعوود االقبوواض وقبوول : بيووع املررووون موون غووري املوورهتن بغوو أحــد اوفيووه مسوواسل، 
 .(4)الررن اطل علم اجلديد انفكاك

وأبووود  االموووام فيوووه احتموووااًل يف صووورته موقوفوووا علوووم االنفكووواك، خرجوووه مووون القوووول 
 .(6)القدم: ينعقد موقوفًا، وعلم (5)بصرة بيع املفل  ماله قبل انفكاك احل ر

  كموووا لوووو ويلترووومل املرروووون كووول عوووني اسوووترمل مسوووترمل حبسوووها، إموووا للعمووول فيهوووا
الو ر ، أو قصوارا ليقصور الثووب،  استأجر صباغاً ليصبج له الثووب أو صواسغاً ليصووغ لوه

أو خياطووواً ليخيطوووه، أو السوووتيفا  أجووور  عملوووه فيهوووا  كالصوووباغ إذ صوووبج الثووووب املسوووتأجر 
لقصوووار املسوووتأجر علوووم قصوووارته وجعلنوووا القصوووار  نزلوووة العوووني فلوووه حبسوووه علوووم صوووبغه، وا

بيعه قبول العمول يف األول، وال قبول اسوتيفا  األجور  يف جر  ف  يصح استيفا  األ (7))إىل(
 .(8)الثا 

 

(، اجملموووع  3/358(، الروضووة )6/18٩. فووتح العزيووز )المكووان بيعووه جزافووا   ال يصووح  :األصووح  (1)
(٩/258.) 

 .أرض وال جبل  حيث ال تر ، وجلة البرر: معظم املا  :جاللّ و  الل ة (2)
 (.1/210(، حترير ألفا  التنبيه )6/1٩العني ) 

 (.5/4٩حبر امل ر  ) (3)
 (.2/348(، مغين ا تاج )٩/284(، اجملموع )4/38(، فتح العزيز )3/24)الوسي    (4)
 (.6/113هناية املطل  ) (5)
 (.480(، اخلادم )ص417املطل  العايل )ص (6)
 يف )ز(: علم. (7)
 (.2/348(، مغين ا تاج )4/3٩(، الن م الوراج )1/366(، املنثور )٩/15كفاية النبيه )  (8)
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 .(2)بيع األش ار املساقم عليها قبل انقضا  املد  (1)ويف القسم األول
 .(3)ري املستأجر قوالن، أصرهما: أنه يصح: يف بيع العني املفجر  من غالينانية
 : رل جيوز بيع العبد اجلا ؟الينالينة

أن اجلنايووة الصووادر  موون العبوود قوود تقتضووي القصوواص، وقوود تقتضووي  -الو أ–اعلووم  
املال، وإذا اقتضت املال  فإن كانت بتسولي  املالوك: كوان املوال متعلقواً ب متوه دون رقبتوه 

، علوم (4)سليطه: كوان متعلقوا برقبتوه ال ب متوه يف األظهوريتبع به إذا أعتمل، وإن مل يكن بت
 شا  هللا تعاىل.ن إ (5)يف كتاب ]اخلراج[ ما سيأيت

، وإن أوجبتوه متعلًقوا برقبتوه (6)فإن أوجبت املال متعلًقا ب مته مل يوفثر ذلوك يف البيوع
عفوم رن كانت خطأ أو شبه عمد أو وارده علم املال أو عمداً مقتضوياً للقصواص لكون 

، كو ا (7)املسترمل علم موال فهول يصوح بيعوه؟ ينظور  فوإن اعوه بعود اختيوار الفودا : صوح
، واالمووام نقوول االتفوواق (٩)، ورووو يقتضووي أن السوويد إذا اختووار الفوودا  يلزمووه(8)بغووويقالووه ال

 

 األول، ورو: العني ا بوسة للعمل فيها.أي: يلترمل القسم  (1)
ا. كفايووة النبيووه  ألن املسوواقا  عقوود الزم، وقوود اسووترمل العاموول أن يعموول فيهووا مووا يسووترمل بووه أجوور   (2)

 (.4/3٩(، الن م الوراج )15/٩)
 (.2٩6-11/2٩5(، كفاية النبيه )4/205(، الوسي  )٩3-8/٩2هناية املطل  ) (3)
 (.420العايل )صاملطل   (4)
/ب[ اجلووز  التاسووع،  202ركوو ا يف ) ( و)ز(، ولعوول املووراد كتوواب اجلوورال واجلنوواايت. لوحووة ]  (5)

 نسخة مترف طوبقبوسراي.
 (.٩/18(، كفاية النبيه )3/35٩(، الروضة )4/38فتح العزيز ) (6)
 املصادر السابقة. (7)
 (.3/465الته ي  ) (8)
(،  10/4٩٩". فووتح العزيووز )ره كمووا كوان بوول يبقووم خيوا  ،يلزموهوالصوريح: أنووه ال  قوال النووووي: "  (٩)

 (.٩/364الروضة )
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ضووومن األر   فووووإن قلنووووا: أر   (2)، وإن(1)علوووم أنووووه إذا قووووال: أ  أفديوووه ال يلزمووووه الوفووووا 
 .(3)وإال فوجهان / اجلناية تتعلمل ب مة العبد مع رقبته صح الضمان

، (5)يصوووحقووووالن، أصووورهما: أنوووه ال فطريقوووان، أصووورهما: فيوووه  (4)وإن اعوووه قبلوووه 
، وحكم املتويل قوالً اثلثا ترجا من املفل : أن البيوع موقووف، (6)وصرح الغزايل الصرة
 ، والطريمل الثا : القطع املنع.(7)وإال ف  فإن فداه السيد نف 

]ر ا إذا كوان السويد موسورًا  فوإن كوان معسورًا  فعلوم الطريومل األول: فيوه طريقوان،  
اللووو ان يف املوسووور، وعلوووم  (10)، والثوووا : فيوووه )الطريقوووان((٩()8)القطوووع املنوووع[أصووورهما: 

 الطريمل الثا : رو أوىل املنع.
: -(11)عوون ابوون خووريان-نووه فطريقووان، أحوودمها وإن أوجبووت القصوواص ومل يعووف ع 

 

قووال االمووام: "وال خوو ف أن السوويد لووو قووال: أفوودي روو ا العبوود، فوو  يلزمووه الفوودا  ذوو ا القووول     (1)
 .(5/271فإنه وعد جمرد". هناية املطل  )

 بعد ر ا يف )ز( زايد : قال. (2)
لتعلقوووه     وأوىل الصووورة  ،ن األجنووو فمرتووو  علوووم ضوووما   سووويد ولوووو ضووومنه الجوووا  يف الروضوووة: "  (3)

 (.٩/362". الروضة ) لكه
 أي: قبل اختيار الفدا . (4)
 (.3/360(، الروضة )4/38(، فتح العزيز )3/465الته ي  ) (5)
 (.3/24الوسي  ) (6)
 (.4/3٩فتح العزيز ) (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 (.4/3٩، الن م الوراج )(3/360الروضة )(، 4/38فتح العزيز )(، 3/465الته ي  ) (٩)
 يف )ز(: طريقان. (10)
رض  عُو ،  من كبار األسمة ببغوداد،  الفقيه الشافعي،  ان رينو احلسني بن صاحل بن خو رو: أبو علي،   (11)

 ه(. 320، )ت:  عليه القضا  فلم يتقلده
  (، طبقووووات الشووووافعية134-2/133(، وفيووووات األعيووووان )8/5٩3رمجتووووه يف: اتريوووو  بغووووداد )ت  

 (.274-2/271الكرب  )

 /ب[٩6]
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عموود القووود ا ووض أو أحوود ، وبنامهووا مجاعووة علووم القووولني يف أن موجوو  ال(1)طوورد القووولني
الديووووة؟ فعلووووم األول: يصووووح بيعووووه كاملرتوووود، وعلووووم الثووووا : ال يصووووح  األموووورين موووون القووووود و 

 .(2)كاملررون
، (4)خترجيهمووا علووم قولنووا موجوو  العموود القووود (3)]إىل[ وأشووار بعضووهمقووال االمووام: 

 .(5)والطريمل الثا : القطع الصرة
ا: يصح بيع اجلا  مطلًقا، والثا : ال ويتررر من اخل ف يف املسألة أقوال، أحدر

صح مطلًقا، والثالث: ورو األصح أهنوا إن تعلقوت القصواص صوح، وإن تعلقوت املوال ي
رابع: إن تعلقت املال فالبيع موقوف إن فداه السيد نفو  وإال فو ، واخلوام : ، وال(6)ف 

  .أهنا إن تعلقت املال فإن كان السيد موسرا نف ، وإن كان معسرا ف
 التفريع:

إن قلنوووووووا: ال يصوووووووح البيوووووووع  فالسووووووويد علوووووووم خريتوووووووه إن شوووووووا  فوووووووداه، وإال سووووووولمه 
، وإن  (8)ينفووووو  عتقوووووه يف األصوووووح ، فلوووووو أعتقوووووه فوووووإن كوووووان معسووووورا مل(7)فيبووووواع يف اجلنايوووووة

ويكوووووون اختيوووووار للفووووودا ،  (٩)كوووووان موسووووورا  ففوووووي نفووووووذه: ث ثوووووة أقووووووال، أصووووورها: ينفووووو 
 فووووووو ، وقطوووووووع البغووووووووي: النفووووووووذ إن كوووووووان واثلثهوووووووا: أنوووووووه موقووووووووف إن فوووووووداه نفووووووو  وإال

 

 (.4/3٩فتح العزيز ) (1)
 (.3/566(، الته ي  )3/25(، الوسي  )5/272هناية املطل  ) (2)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (3)
 (.5/272هناية املطل  ) (4)
 (.3/360(، الروضة )4/3٩ورو ما رجره الرافعي والنووي. فتح العزيز ) (5)
ر : أنووووه ال يصووووح بيعووووه إن تعلوووومل برقبتووووه مووووال، ويصووووح إن تعلوووومل بوووووه  املوووو  قووووال يف الروضووووة: "  (6)

 (3/360". الروضة )قصاص
 (.3/360(، الروضة )4/3٩فتح العزيز ) (7)
 (.3/360(، الروضة )4/3٩لعزيز )(، فتح ا3/25الوسي  ) (8)
 (.٩/20، كفاية النبيه )(3/360(، الروضة )4/3٩فتح العزيز ) (٩)
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 .(1)معسرًا ا ف املررون موسرًا، وبعدمه إن كان
وقال املاوردي: إن كانت اجلناية موجبة للقصاص نف  عتقه موسرًا كان أو معسرًا، 

نفو   (2)وجبوة للموال فوإن كوان )موسورًا(وللم ين عليه أن يقت  بعد احلريوة، وإن كانوت م
بنفووذ عتقوه يف جنايوة العمود التفريوع علوم أن موجبهوا  اي  القطع، وخ  الرو (3)وإال ف 

 .(4)القود ا ض
 .(5)وحكم استي د اجلارية حكم إعتاقها

كموووووا لوووووو   (6)وإن قلنوووووا يصوووووح البيوووووع، فاملووووو ر : أن السووووويد يكوووووون تتووووواراً للفووووودا  
، ولووووووه دفووووووع الطلوووووو  عوووووون نفسوووووووه (8)وجووووووه: أنووووووه لووووووي  اختيووووووارا لووووووه / ، وفيووووووه(7))قبلووووووه(
 البيع. بفسخه

 .(٩)قال الغزايل: "ويظهر إثبات اخليار له إن كان جارً ، وال يكون ملتزًما للفدا "
مووون جهوووة السووويد إبف سوووه أو غيبتوووه أو صوووربه علوووم  وعلوووم األول لوووو تعووو ر الفووودا  

 .(10)احلب : ثبت للم ىن عليه اخليار يف البيع، فإن فسخه بيع يف اجلناية

 

 (.3/466الته ي  ) (1)
 يف )ز(: معسرا. (2)
أحودمها: ال ينفو  عتقوه كموا  قوالن،    وإن كان السيد معسرا ففي نفوذ عتقهوال ي يف احلاوي: " (3)

 (.5/265وي )". احلاوالثا : عتقه  ف  ، ال يصح بيعه
 (.  10/275حبر امل ر  ) (4)
 (.3/360(، الروضة )4/40(، فتح العزيز )3/466الته ي  ) (5)
 (.3/360(، الروضة )4/3٩فتح العزيز )(، 3/465الته ي  ) (6)
 يف )ز(: قتله. (7)
 (.3/360(، الروضة )4/3٩(، فتح العزيز )3/25الوسي  ) (8)
 (.3/25الوسي  ) (٩)
(، التووووودري  يف الفقوووووه  3/360(، الروضووووة )4/3٩(، فووووتح العزيوووووز )5/271هنايووووة املطلووووو  )  (10)

 (.246-4/245(، حتفة ا تاج )4/135الشافعي )

 /أ[٩7]
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ك، وروووو واقوووع بعووود لوووزوم العقووود وكموووال امللووو  قوووال الغوووزايل: "وظوووين أن رووو ا الفسووو 
املشوفوع، وأمووا الفسو  الثابوت للسوويد  (1)يضواري الفسو  الثابوت للشووفيع يف بيوع الشوق 

علووم الوجووه اآلخوور أنووه لووي  ملتزًمووا للفوودا  فيضوواري الفسوو  يف زموون اخليووار حوو، يكووون 
 ، انتهم.(3)علم التصرفات قبل فداسه" (2)العقد جاسزًا غري ]مسل [

لسوويد؟ قووال الشووي  أبووو حاموود وا وواملي والبنوودني ي واالمووام: يفديووه فديووه اوبكووم ي
، وإذا قلنووا: ال يكووون البيووع ملتزًمووا (4)]موون قيمتووه وأر  اجلنايووة قوووالً واحوودا رقوول األموورين

 ، والثا : رر  اجلناية ما بلج.(6()5)للفدا  فوجهان، أحدمها: يفديه رقل األمرين[
رنوووووه إذا أعتقوووووه ال يلزموووووه إال لوجوووووه األول أيًضوووووا، وجوووووزم وأجرامهووووا املووووواوردي علوووووم ا

، (8)يموا إذا قبلوه، وذكرمهوا الغوزايل يف القتول واالعتواق والبيوع، ومنهم مون أجرامهوا ف(7)األقل
 واألول: أصح.

واعلوووووووم أن أر  اجلنايوووووووة املتعلووووووومل برقبوووووووة العبوووووووود إن كوووووووان قووووووودر قيمتوووووووه أو أكثوووووووور: 
، وإذا (٩)أو بقووووودره منهوووووا؟ فيوووووه وجهوووووان تعلووووومل جبملتهوووووا، وإن كوووووان أقووووول فيتعلووووومل بكلهوووووا

نفوووووك منهوووووا بقووووودره؟ قوووووال الرافعوووووي تعلووووومل جبميعهوووووا فوووووأبرأه اجملوووووين عليوووووه مووووون بعضوووووه رووووول ي
يف الوصوووووااي: "إذا جوووووىن عبووووود علوووووم حووووور وعفوووووم اجملوووووىن عليوووووه ومل جتوووووز الورثوووووة، أنوووووه ينفووووو  

 

 .الشريك  :والشقي  ،رو القطعة من األرض والطاسفة من الشي : ق الشِّّ  (1)
 (.1/213ا  التنبيه )(، حترير ألف1/167تتار الصرال ) 

 رك ا يف البسي ، ويظهر يف ) ( و)ز(: مصر. (2)
 (.121البسي  )ص (3)
 (.4٩٩(، اخلادم )ص444(، املطل  العايل )ص5/272هناية املطل  ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
(، كفايووة النبيووه  3/360(، الروضووة )4/40وروو ا الوجووه رجرووه الرافعووي والنووووي. فووتح العزيووز )  (6)

(16/214.) 
 (.5/265احلاوي ) (7)
 (.6/378الوسي  ) (8)
 (.21-٩/20(، كفاية النبيه )6/٩3والصريح: أنه يتعلمل بقدره منها. البيان ) (٩)
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أشوووووار إىل وجوووووه أنوووووه  (1)يف الثلوووووث، وينفوووووك ثلوووووث العبووووود عووووون تعلووووومل األر ، وأن االموووووام
 ، ويت ه جراين ر ا رنا.(2)ينف ، والظارر األول"ال 

العبووووووود  (3)لووووووومل ورد احلووووووومل ]إىل ذموووووووة[ورووووووول للم وووووووىن عليوووووووه فوووووووك الرقبوووووووة عووووووون التع
 .(4)خاصة علم القول بتعلقه ب مته أيًضا كاملررون؟ فيه وجهان

: بيووووع الثوووووب الوووو ي  توووواج إىل التسووووت بووووه، وقوووود (5)وممووووا ينوووودرج يف روووو ا الشوووور  
 .(6)، واملا  ال ي  تاج إىل الوضو  به ومل جيد غريهدخل عليه وقت الص  

جووووووز ا شوووووواسعا، كنصووووووف أو ثلووووووث أو ربووووووع موووووون سوووووويف أو إ   : لووووووو اع الرابعــــــة
مشوووووتكاً بينهموووووا، وإن اعوووووه  / أو حنومهووووا وأطلووووومل: صوووووح، وتووووورك علوووووم االشوووواعة، ويصوووووري

كه ا النصف أو الربع أو القطعة: مل يصح  .(7)جز اً معينا ً

، وإن (٩)أو حنووووووه مووووون ثووووووب، فوووووإن مل يعوووووني الووووو راع: فسووووويأيت (8)ولوووووو اع ذراًعوووووا 
 

 (.482-10/481هناية املطل  ) (1)
 (.7/233فتح العزيز ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (3)
اختلووف أصوورابنا يف ذلووك، فموونهم موون قووال: ال يتصووور روو ا  فووإن التعلوومل الرقبووة  قووال االمووام: "  (4)

نفووراد، ولووي   وال مووة مت زمووان ال يفوورض أحوودمها دون الثووا ، ولووي  روو ا التعلوومل ممووا يقوودر فيووه ا
أصرابنا من قوال: يتصوور قطوع األر  برقبوة    كرمل املرهتن  فإن املرهتن حلك فك الوثيقة، ومن

(، فوووووووتح العزيوووووووز  16/2٩٩..."، ومل يووووووورجح الشووووووويخان منهموووووووا شووووووويئا. هنايوووووووة املطلووووووو  )العبووووووود 
 (.٩/244(، الروضة )10/300)

 (.262ورو: القدر  علم التسليم )ص (5)
 (.4/40الن م الوراج ) (6)
 (.٩/317(، اجملموع )3/35٩(، الروضة )37-4/36فتح العزيز ) (7)
، وكوان وحود   وسوطمصوبع المن طرف املرفومل إىل طورف األورو:    : الساعد،من االنسان  ال راع (8)

 سنيمتًا(. 46،2قياس للطول عند األمم القدحة، ومقداره اآلن: )
 (.57-53(، االيضاحات العصرية  مد صبري ح ق )ص1/213مع م لغة الفقها  ) 

 (.2٩7)ص (٩)

 /ب[٩7]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 274 

ورووووو مووووا -الثوووووب نفيًسووووا يوووونق  قيمتووووه القطووووع: فوجهووووان، أحوووودمها  عينووووه، فووووإن كووووان
ورووووووو املنصوووووووص -، وأظهرمهووووووا (2): أنووووووه يصووووووح-واملوووووواوردي (1)أورده صوووووواح  التقريوووووو 

 .(3): أنه ال يصح-وجزم به االمام

 .(4)قال الرافعي: "والقياس طردمها يف صور  السيف"

 -أيضووووووووا–فوجهووووووووان  (5)وإن كووووووووان ممووووووووا ال يوووووووونق  قيمتووووووووه القطووووووووع، كووووووووالكراس 
، والظوووووووارر: ترتيووووووو  اخلووووووو ف (6): أنوووووووه يصوووووووح-وروووووووو موووووووا أورده اجلمهوووووووور-أصووووووورهما 

.  رنا علم اخل ف مثو

وإن شوي : مل جيوز،  ، فوإن كوان فوقوه(7)ولو اع جز ا معيًنا من جودار أو ُأسوطوانة 
: مل (8)مون ح ور أو طوني أو خشو  أو غريروا مل يكن فوقه شي ، فإن كان قطعة واحود 

 

ي، ابوون االمووام القفووال الكبووري، أحوود أسمووة  القاسووم بوون حمموود بوون علووم الشاشوو ،  أبووو احلسوونرووو:    (1)
فوه،  اختلوف يف مفلِّ و   ،قد خترج به فقها  خراسان الشافعية، وكتاب التقري  أحد أرم مفلفاته  ف

التقريوو  كتوواب  ، قووال النووووي: "وكتابووه  والووراجح: أنووه للقاسووم  ؟بيووه القفوواللقاسووم أم أللروول رووو  
 "، مل ي كر له اتري  وفا .عزيز، عظيم الفواسد من شرول تتصر املز 

(،  3/472لكورب  )(، طبقوات الشوافعية ا27٩-2/278ترمجته يف: هت ي  األمسا  واللغات )  
 (.18٩-1/187طبقات ابن قاضي شهبة )

 (.4/37(، الن م الوراج )4/37(، فتح العزيز )5/331احلاوي ) (2)
 (.3/35٩(، الروضة )4/37(، فتح العزيز )5/416هناية املطل  ) (3)
 (.4/37فتح العزيز ) (4)
 .كرابي   :واجلمع ، ورو: الثوب اخلشن، فارسي معربالكِّراس:  ( 5)

 (.2/52٩(، املصبال املنري )3/٩70رال )الص 
 (.٩/317(، اجملموع )4/37(، فتح العزيز )3/26(، الوسي  )5/416هناية املطل  ) (6)
كوول شووي  ذي  متموواثلتني، و   جسووم صوول  ذو طوورفني متسوواويني علووم ريئووة داسوورتني:  اأُلسووطُوانة  (7)

 ، ويراد ذا رنا: العمود أو السارية.سطوانةمم أشكل أسطوا  يس
 (.1/17(، املع م الوسي  )1/276(، املصبال املنري )1/147تتار الصرال ) 

 بعد ر ا يف )ز( زايد : واحد  من ح ر. (8)
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 .(2): صح(1)يصح، وإن كان من اللَّنبِّ واآلُجر

ورو حممول عند األسمة علم موا إذا  (4()3)قال الرافعي: "ك ا أطلقه يف )التلخي (
، (6)جيعوول القطووع نصووف مسنكهووا"اآلجوور أو اللوونب دون أن  (5)جعوول النهايووة شوومل ]نصووف[

 .(7)وللرافعي عليه إشكال

، قوال بعضوهم: ولوو اع دارا (8)و اع ج ًعا يف بنا ، أو فًصا يف خا : مل يصحول
يف صوووودررا ال يلووووي شووووارًعا وال ملكوووواً لووووه علووووم أنووووه ال مموووور لووووه يف املبيووووع: مل  بيتووووا (٩))إال(
 .(10)يصح

 (11)[يتأكووووووود  ثلوووووووه امليووووووول إىل]قوووووووال الرافعوووووووي: "ورووووووو ا اب يف فتروووووووه بُعووووووود وبوووووووه 
، (14)بوووووووه" (13)معوووووووني مووووووون ثووووووووب نفوووووووي  )لرضووووووواسهما( (12))ذراع(بصووووووورة بيوووووووع  الوجوووووووه

 

 .الطوب ال ي يبىن به، ورو:  فارسي معرب: اآلُجر (1)
 (.1/5(، املصبال املنري )1/13تتار الصرال ) 

 (.318-٩/317(، اجملموع )4/37(، فتح العزيز )3/531الته ي  ) (2)
 يف )ز(: التخلي . (3)
 (.326التلخي  أليب العباس الطربي )ص (4)
 (.4/37يظهر يف ) ( و)ز(: صعر، واملثبت رو املوافمل ملا جا  يف فتح العزيز )( 5)
 (.4/37)فتح العزيز   (6)
 السابمل. املصدر (7)
 (.٩/36(، كفاية النبيه )٩/318(، اجملموع )4/38فتح العزيز ) (8)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: ال ال. (٩)
 (.٩/36(، كفاية النبيه )3/35٩) الروضة(، 4/38فتح العزيز ) (10)
 (، ويظهر يف ) ( و)ز(: يتأبد.4/38رك ا يف فتح العزيز ) (11)
 يف )ز(: دار. (12)
 ا.يف )ز(: إرجاسهم (13)
 (.4/38فتح العزيز ) (14)
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 .(1)وقد حكم القاضي فيما إذا كان من قطعة واحد ، )وجها: أنه يصح(
قووووووال االمووووووام: "ولووووووو اعووووووه جووووووز ا معينووووووا موووووون خشووووووبة بشوووووور  القطووووووع، فووووووإن كووووووان 

ا القطووووووووووووووع: إن مل ينقصووووووووووووووه: مل يصووووووووووووووح، و (2)طوهلووووووووووووووا مقصووووووووووووووودا وقطعهووووووووووووووا )منقصووووووووووووووا(
ريقتوووووووه واخلوووووو ف يف احلوووووووالتني، واستشوووووووكل الغوووووووزايل املنوووووووع ، ورووووووو ا علوووووووم ط(3)فوجهووووووان"

 ، وك ا ابن الصباغ.(4)يف املساسل كلها
وأفوووووو، الشووووووي  ابوووووون الصوووووو ل رنووووووه لووووووو اعووووووه موووووون األرض ثوووووو ا أذرع ليرفررووووووا 

 .(5)نهاوأيخ  تراذا مل يصح  ألنه ال حكن أخ  تراب الث ا إال حبفر أكثر م
، قووووال (6)يصووووح كقطعووووة معينووووة موووون سوووويفولووووو اع جووووز ا معينًووووا موووون حيوووووان: مل  

 .(7)البغوي: "فإن اعه بعد ال بح صح"
، وإن صودر ممون جيعول (8)واعلم أنه خيرج ذ ا الشور : بيوع املوقووف، فإنوه ال يصوح

ول: لقودم قو ويف ا / امللك له  ألنه ممنوع من تسوليمه شورًعا، وكو ا أم ولوده موع أهنوا مملوكوة
 ، وعلم ر ا، ففي عتقها  وت مستولدرا: (٩)إنه يصح

 

 يف )ز(: لزمه مل يصح. (1)
 يف )ز(: منقوصا. (2)
 (.5/416هناية املطل  ) (3)
 (.122البسي  )ص (4)
 (.3/415ية ا تاج )(، هنا4/262(، حتفة ا تاج )4/38الن م الوراج ) (5)
 (.4/38الن م الوراج ) (6)
 (.137فتاو  البغوي )ص (7)
 (.٩/245(، اجملموع )5/60(، البيان )5/٩1حبر امل ر  ) (8)
(، هنايووووووة املطلوووووو   418والقووووووول الصووووووريح: عوووووودم جووووووواز بيووووووع أمهووووووات األوالد. اللبوووووواب )ص  (٩)

-٩/242(، اجملمووووووووووووع )58-5/57(، البيوووووووووووان )8/488(، التهووووووووووو ي  )4٩7-4٩8/1٩)
243.) 

 /أ[٩8]
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 .(3)واملن ور عتقه (2)، وك ا املكات (1)وجهان
: أن يكون معلوًموا للمتعاقودين، وال يشوت  العلوم بوه مون كول (4)الشرط واخلامس(

 .(5)وجه، بل من ث ثة أوجه: عينه، وقدره، وصفته
 : العلم بعني املبيعالواه االو 

: بعتووووك عبوووودا موووون رووووفال  العبيوووود، أو ثوووووًا موووون روووو ه الثيوووواب، أو أحوووود قووووال فلووووو 
، (7)القطيوع، ال علوم التعيوني: بطول (6)عبيدي، أو أحود رو ه الثيواب، أو شوا  مون )رو ا(

وكوووو ا لووووو قووووال: بعتووووك رووووفال  إال واحووووًدا ومل يعينووووه، سوووووا  تسوووواوت قيمتهووووا أو اختلفووووت 
ني أن يقوووول علوووم أن ختتوووار أيهوووا ال بووو د، و تقاربوووت أو تباعووودت، وال فووورق بوووني عووودد وعووود

، (8)شوووئت أم ال، وال إذا قوووال ذلوووك بوووني أن يقووودر زمووون االختيوووار أم ال، وأغووورب املتوووويل
فركم عن القدم قوال كم ر  أيب حنيفة: أنه إذا قال بعتك عبدا من عبيودي الث ثوة، 

 .(٩)أو أحدرم علم أن ختتار من شئت منهم يف ث ثة أايم فما دوهنا أنه يصح

 

(،  1٩/4٩8أحوودمها: ال تعتوومل  وووت سوويدرا، والثووا : تعتوومل، ورووو الصووريح. هنايووة املطلوو  )  (1)
 (.٩/243اجملموع )

(، البيووان  5/٩1القوودم: يصووح، واجلديوود: ال يصووح، ورووو الصووريح. حبوور املوو ر  )فيووه قوووالن،    (2)
 (.٩/245(، اجملموع )60-5/5٩)

 (.10/127(، الن م الوراج )٩/257اجملموع ) (3)
 يف )ز(: الثا . (4)
(، كفايوووووة  ٩/286مووووووع )(، اجمل3/360(، الروضوووووة )4/41(، فووووونح العزيوووووز )3/26الوسوووووي  )  (5)

 (.1/237األخيار )
 يف )ز(: ر ه. (6)
-٩/286(، اجملمووووووع )361-3/360(، الروضوووووة )4/41(، فووووونح العزيوووووز )3/26الوسوووووي  )  (7)

287.) 
 (.463املطل  العايل )ص (8)
فووووتح العزيووووز  (،  2254-5/2252الت ريوووود للقوووودوري )قووووال النووووووي: "وروووو ا شوووواذ ضووووعيف".    (٩)

 (.3/361(، الروضة )4/41-42)
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: (2)إال عبووود فرضووور يف مجاعوووة مووون العبيووود فقوووال )النسوووان( (1)ولوووو مل يكووون ]لوووه[ 
من رفال ، واملشتي يرارم وال يعرف عينه، قوال القاضوي واملتوويل: روو   (3)بعتك ]عبدي[

، ويثبوت اخليوار عنود معرفتوه، وقوال البغووي: "عنودي أن (4)كبيع الغاس  فيصح علم قوول
 .(6)، وصرره الرافعي(5) معني"البيع اطل قطًعا ألن املبيع غري

 ويف الشر  مساسل:
لوة معلوموة موون أرض ودار وعبود وثوووب بيوع اجلووز  الشواسع مون كوول مججوواز  الوىل:

، إال أن بيعه  ثله منه كما لو اع النصف ال ي (7)وصرب  من مثر أو غريه: صريح قطًعا
ه االموووام: أنوووه ال لوووه مووون الووودار النصوووف الووو ي لشوووريكه منهوووا: فوجهوووان، أحووودمها واختوووار 

ا ملكواه، ، منهوا: قطوع واليوة الرجووع إذ(10)، ولوه فواسود(٩)، وأصورهما: أنوه يصوح(8)يصح
 .(11)أو أحدمها ذبة من أصل

 .(12)ومنها: لو ملكه الشرا ، مث اطلع علم عي  به مل يكن له الرد 

 .(13)ومنها: لو ملكته األصداق، وطلقها الزوج قبل الدخول مل يكن له الرجوع

 

 .)ز(ما بني املعقوفتني زايد  يف  (1)
 يف )ز(: االنسان  (2)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (3)
 (.465املطل  العايل )ص (4)
 (.3/28٩الته ي  ) (5)
 (.٩/287(، اجملموع )4/42. فتح العزيز )وك ا صرره النووي (6)
 (.٩/287(، اجملموع )3/361(، الروضة )4/42فتح العزيز ) (7)
 (.6/4٩1هناية املطل  ) (8)
 .(٩/123كفاية النبيه )(،  ٩/257(، اجملموع )3/361(، الروضة )4/42لعزيز )فتح ا (٩)
 أي: تصريح البيع. (10)
 .(٩/123كفاية النبيه )(،  ٩/257(، اجملموع )3/361(، الروضة )4/42فتح العزيز ) (11)
 (.٩/123(، كفاية النبيه )٩/257(، اجملموع )3/361(، الروضة )4/42فتح العزيز ) (12)
 املصادر السابقة. (13)
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 ها: إبرار القسم علم البيع أو الشرا .منو  

 .(2)يف العقار إذا كان الشركا  ث ثة (1)ومنها: ثبوت الشفعة 

إذا كووان أقوور أن صواحبه أعتقووه ورووو  (3)ومنهوا: احلكووم بعتوومل موا اشووتاه موون )العبود( 
 معسر.

، (4)]ولوووووو اع نصوووووفه منوووووه الثلوووووث مووووون نصوووووف شوووووريكه صوووووح أيضووووواً يف األصوووووح 
 .(6)[(5)ماالما / واستبعده
كمووا لوو قووال: بعتوك روو ه الوودار   ،ولوو اع اجلملووة واسوتثىن منهووا جوز ا شوواسعا صوح 

إال ثلثهووا، ومثوور  روو ه احلوواس  إال ربعهووا، أو قوودر الزكووا  منهووا، وال بوود موون بيووان قوودررا موون 
 .(7)عشر أو نصف عشر

موا  ولو قال: بعتك مثر  ر ه احلاس  بث ثة آالف دررم إال ما خي  ألًفا  فوإن أراد

 

تشووفعه ذووا،  فأن يشووفعك فيمووا تطلوو  حوو، تضوومه إىل مووا عنوودك    :: الووزايد ، ورووولغووة  الشووفعة  (1)
لضووم     ومسيووت شووفعة،  فضووم إليووه مووا زاده وشووفعه بووه   نووه كووان وتوورا واحووداأ  :تزيووده ذووا، أي  :أي

 . نصي نصي  إىل
 .ري يثبت للشريك القدم علم احلادا فيما ملك بعوضحمل متلك قهاصط حا:  
(، حتفووووة ا توووواج  3/372، مغووووين ا توووواج )(1/212(، حتريوووور ألفووووا  التنبيووووه )1/161الزاروووور )  
(6/53.) 

 (.50٩اخلادم )ص (2)
 يف )ز(: العبيد. (3)
 (.٩/257(، اجملموع )3/361(، الروضة )5/111فتح العزيز ) (4)
والوجوووه القطوووع بفسووواد رووو ا النووووع مووون    ،ورووو ا عنووودي كووو م ملتوووب ، ال أصووول لووهقووال االموووام: "  (5)

 (.6/4٩1". هناية املطل  )املعاملة
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (6)
 (.٩/287(، اجملموع )4/42(، فتح العزيز )3/38٩(، الته ي  )5/204احلاوي ) (7)

 /ب[٩8]
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وإن أراد مووا يسواوي ألًفوا إذا قُوووم: خيصوه إذا وزع الوثمن عليوه: صووح وكأنوه اسوتثىن الثلوث، 
 .(1)بطل

: لوو اع ذراًعوا مون أرض أو دار أو ثووب  فوإن كوا  يعلموان مقودار املسألة الينانية
ذرع اجلملووة كموووا لوووو علموووا أهنوووا عشووور : صوووح، ونوووزل علوووم العشووور مشووواعا إال أن يريووودا أو 

فالعقود صوريح، وقوال البواسع: ، فلوو قوال املشوتي: أرد  االشواعة (2)فيفسد أحدمها معينا
أرد  معينًوووا فالعقووود اطووول، أو العكووو  ففوووي املصووودق منهموووا احتمووواالن ل موووام، ورجوووح 

، وذكووور (5)وتبعوووه النوووووي (4)، ورجوووح الغوووزايل: تصوووديمل مووودعي االذوووام(3)تصوووديمل االشووواعة
ا ن أرادا االشوواعة فووإن كووا  ال يعلمووان أو أحوودمهاالمووام أنووه جيووي  يف فسوواد البيووع وجووه، وإ

 .(6)عدد ذرعان اجلملة: مل يصح
: لو قال: بعتك صاًعا من ر ه الصرب   فإموا أن تكوون معلوموة الصويعان أو الينالينة

 .(7)جمهولة فإن كانت معلومة الصيعان هلما: صح
، فعلوم روو ا ، فقيول: املبيوع منهوا صواع موبهم أّي صواع كوان(8)واختلفووا يف )تنزيلوه( 

، وقيوول: املبيووع (٩)قبوول القووبض، ويبقووم البيووع مووا بقووي صوواعال ينفسوو  العقوود بتلووف بعضووها 
 

(، فووووووتح العزيووووووز  3/38٩(، التهوووووو ي  )5/158هنايووووووة املطلوووووو  )والعلووووووة يف ذلووووووك: اجلهالووووووة.    (1)
 (.٩/287(، اجملموع )4/42)

 (.3/362(، الروضة )4/43(، فتح العزيز )3/3٩0الته ي  ) (2)
 (.410-5/40٩هناية املطل  ) (3)
 (.3/2٩الوسي  ) (4)
 (.٩/316(، اجملموع )3/262الروضة ) (5)
 (.3/362الروضة )(، 4/43(، فتح العزيز )5/331احلاوي ) (6)
(،  4/43(، فوووووتح العزيوووووز )3/28(، الوسوووووي  )5/157(، هنايوووووة املطلووووو  )5/321احلووووواوي )  (7)

 (.3/362الروضة )
 يف )ز(: شريكه. (8)
(، الروضووووووووة  4/43(، فووووووووتح العزيووووووووز )5/157هنايووووووووة املطلوووووووو  )(،  225فتوووووووواو  القفووووووووال )ص  (٩)

 (.٩/3٩، كفاية النبيه )(3/362)
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جوووز  مشووواع منهوووا، فوووإن كانوووت ماسوووة صووواع فووواملبيع منهوووا عشووور العشووور، فلوووو تلوووف بعوووض 
أجزاسها قبل القوبض: انفسو  العقود يف قودره مون املبيوع، ويف البواقي قووال التفريومل، وروو موا 

 .(1)أورده اجلمهور
أن البيووع اطوول إذا اع ذراًعووا موون األرض قووال الرافعووي: "وذكوور االمووام علووم األول 
، قوووووال املتوووووويل: ويصوووووح يف الثووووووب إذا مل (2)معلوموووووة الووووو رعان قوووووال: ومل أره إال يف كتابوووووه"

 تتفاوت أجزاؤه.
-وإن كانت جمهولة الصيعان هلما أو ألحدمها، ففي صرة البيع: وجهان مبنيان  

علووم علتووني ذكرومهووا  -العلووم علووم االشوواعةلقوواسلني تنزيوول البيووع يف صووور  عنوود األكثوورين ا
أو عبوودا موون عبيووده أو ثوووا موون ثيابووه،  (3)لووبط ن البيووع فيمووا إذا اع ذراعوواً موون )أرض(

البيووع رنووا، الثانيووة:  / يف احلوال فعلووم روو ا يبطول إحودامها: أن العقوود مل جيوود مووردا يتووأثر بووه
يصوووووح رنوووووا لتسووووواوي أجوووووزا  واألرض ختتلوووووف، فعلوووووم رووووو ا الغووووورر، فوووووإن العبيووووود والثيووووواب 

 .(4)الصرب 

يف أن البيووووووع يف صووووووور  العلووووووم ينووووووزل علووووووم  (5)وبنامهووووووا االمووووووام علووووووم )الوووووووجهني( 
 .(7)دون الثا  (6)االذام، أو علم االشاعة؟ فيصح رنا علم )األول(

، حووووووو، لوووووووو (٩)، واملبيوووووووع صووووووواع )موووووووبهم((8)واملووووووو ر  املنصووووووووص رنوووووووا: الصووووووورة
 

 (.3/28سابقة، الوسي  ). املصادر الامل ر   ورو (1)
 (.4/44فتح العزيز ) (2)
 يف )ز(: أرضه. (3)
 (.4/44(، فتح العزيز )2٩-3/28الوسي  ) (4)
 يف )ز(: الوجهان. (5)
 يف )ز(: األويل. (6)
 .(5/157ية املطل  )هنا (7)
(، كفايووة  ٩/311(، اجملمووع )3/363(، الروضووة )4/43(، فووتح العزيوز )5/38حبور املو ر  )  (8)

 (.٩/40يه )النب
 يف )ز(: منهم. (٩)

 [/أ٩٩]
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فيووووووه، وللبوووووواسع أن يسوووووولم الصوووووواع  (1)املبيووووووع(تعووووووني )عهووووووا غووووووري صوووووواع واحوووووود تلفووووووت مجي
املبيوووووع مووووون أعلوووووم الصووووورب  أو أسوووووفلها، وإن مل يكووووون األسوووووفل مرسيوووووا، ومووووون أي جانووووو  

، وقيووووول: إنوووووه كوووووان إذا سوووووئل عووووون رووووو ه املسوووووألة (3)، والوووووبط ن قوووووول القفوووووال(2))شوووووا (
ل عوووووون موووووو ر  أفوووووو، بصوووووورة البيووووووع مووووووع ذرابووووووه إىل بط نووووووه، ويقووووووول: السوووووواسل يسووووووأ

 .(5)، قال مجاعة: ورو القياس(4)اعتقادي الشافعي ال عن

، وعون القاضوي (6)ولو فرق صيعان الصرب ، وقال بعتك صاعا منها: مل يصح قطعوا
 ، ورو غري .(7)أيب الطي : أنه يصح

قوووال القفوووال: "ولوووو قوووال بعتوووك صووواعا مووون رووو ه الصووورب  ونصوووف البووواقي بكووو ا: مل  
 .(٩)يه نظر"، قال االمام: "وف(8)يصح"

ولعل القفال فرضه يف صور  اجلهل وفرعه علم م ربه، وعن القاضي أنه لو قلت: 
، وقوال االموام: "يصوح (10)قال: بعتك نصف الصرب  وصواعا مون النصوف اآلخور مل يصوح

 .(11)إذا صررنا بيع صاع من صرب  جمهولة"

 

 يف )ز(: الباسع. (1)
 يف )ز(: يل. (2)
 (.234فتاو  القفال )ص (3)
 املصدر السابمل. (4)
 (.4/44(، فتح العزيز )5/157هناية املطل  ) (5)
 (.٩/3٩(، كفاية النبيه )3/363الروضة ) (،5/157هناية املطل  ) (6)
 (.526-525، اخلادم )ص(3/363الروضة )(، 3/440شرل مشكل الوسي  ) (7)
 (: القاضي حسني ولي  القفال.٩/40وكفاية النبيه ) (7/457هناية املطل  )يف  (8)
 (.7/457". هناية املطل  )وفيه احتماللنهاية: "نصه يف ا (٩)
 (.٩/41(، كفاية النبيه )8/21هناية املطل  ) (10)
   .(8/21هناية املطل  ) (11)
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 .(1) ولو قال اشتيت منك ر ا ذ ه الدرارم إال مخسة منها: مل يصح كالصرب  
مللك الباسع، فإن كوان حمفوفوا ذوا مون  (2)ذا اشت  قطعة من أرض متامخةإ الرابعة:

مجيع اجلوان  فإن صرل إبثبات املمر هلوا مون مجيوع اجلوانو  أو قوال: حبقوقهوا مون املمور: 
صح، وثبت حمل املرور إليها يف أرض الباسع من كل اجلوان ، وإن شر  إثبات املمر من 

رور منووه، وإن شوورطاه موون جانوو  ومل يعينوواه: لووه حوومل املوو  (3)وثبووت(جانوو  معووني: صووح، )
 .(4)فسد البيع
، وأصورهما (5)ولو صرحا بنفي املمر: فوجهان، أصرهما عند الغوزايل: أنوه يصوح 

، وقووال البغوووي: إن أمكوون اختوواذ مموور موون جانوو  صووح البيووع، (6)عنوود اجلمهووور: أنووه اطوول
 .(7)وإال ف "
ت فطريقوووان، أظهرروووا: أنوووه ا لووو كر املمووور بنفوووي وال إثبووواوإن أطلقووا البيوووع ومل يتعرضووو  

، قال الفقيه جملي: وفيه نظر من (٩)له حمل املرور من كل جان  (8)يصح البيع، )ويثبت(
 .(10)حيث إن إط قه كاشتا  ممر مبهم

 

 (.11/447لة السبكي للم موع )(، تكم4/4٩٩حبر امل ر  ) (1)
 (.88أي: جماور  وم صقة. طلبة الطلبة )ص (2)
 يف )ز(: ويثبت. (3)
(، الروضوة  45-4/44(، فوتح العزيوز )32-3/31(، الوسي  )411-5/410هناية املطل  ) (4)

 (.٩/241(، اجملموع )3/363)
 (.3/32الوسي  ) (5)
(، اجملمووووووع  3/363الروضوووووة )(،  4/45ز )وروووووو الووووو ي رجروووووه الرافعوووووي والنوووووووي. فوووووتح العزيووووو   (6)

 (.٩/46، كفاية النبيه )(241-242/٩)
 (.3/381الته ي  ) (7)
 يف )ز(: وثبت. (8)
 (.٩/46(، كفاية النبيه )٩/241(، اجملموع )3/363(، الروضة )4/45فتح العزيز ) (٩)
 (.534اخلادم )ص (10)
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  ./ (1)والثا : أنه كما لو نفاه في ي  فيه الوجهان 

ي م صقة للشارع من بعضها: مل كان ملكه حميطا ذا من بعض اجلوان ، وروإن  
اسوووترقاق ممووور يف ملوووك البووواسع، وكووو ا لوووو كوووان بعوووض جوانبهوووا م صوووًقا ملوووك يثبوووت لوووه 
، ول مام احتمال يف ثبوتوه يف ملوك البواسع وقوال: رو ا إذا أطلومل البيوع، أموا إذا (2)املشتي

 .(3)ملك الباسعقال حبقوقها: فيثبت له حمل املرور يف 

كانوووت م صوووقة  إذا (4)اسعثبوووات املووورور يف ملوووك البووو وحكوووم القاضوووي وجهوووني يف إ
للشارع أو ملك املشوتي، وحكامهوا أيًضوا فيموا إذا اع دارًا ظهرروا يلوي الشوارع أو ملوك 

 ؟(6)يف املمر املعروف الدار أم ال ويفتح هلا ااً  (5)املشتي رل يثبت له االستطراق
قه املموووووور إليهووووووا منهووووووا: ا واسووووووتثىن لنفسووووووه منهووووووا بيتووووووا، ففووووووي اسووووووترقاولووووووو اع دارً 

املمور، فوإن أمكون اختواذ ممور إليوه:  (٩)، وإن )نفوم((8)، وجزم الرافعوي اسوترقاقه(7)وجهان

 

 يف املسألة السابقة. (1)
 (.٩/242(، اجملموع )3/364(، الروضة )4/45زيز )(، فتح الع32-3/31الوسي  ) (2)
 (.5/411هناية املطل  ) (3)
 بعد ر ا يف )ز( زايد : إذا أطلمل. (4)
 .اختاذ املكان طريقا، ورو:  استفعال من الطريمل:  االستطراق (5)

 (.2/371، املصبال املنري )(1/301ملطلع )ا 
 (.538(، اخلادم )ص5/68(، املهمات )٩/47ية النبيه )كفا  (6)
..."، وقود سوبمل  إن أطلقوا البيوع ومل يتعرضوا لو كر املمورواخل ف يف ر ه كاخل ف يف مسوألة: " (7)

(، اخلوووادم  5/6٩بيوووان أن الوووراجح: أن البيوووع صوووريح، وأنوووه يثبوووت لوووه حووومل املووورور". املهموووات )
 (.537)ص

(،  3/364الروضوووووة )(،  4/45(، فوووووتح العزيوووووز )3/381)  هووووو ي وكووووو ا البغووووووي والنوووووووي. الت  (8)
 .(٩/242اجملموع )

 يف )ز(: بقي. (٩)

 /ب[٩٩]
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 .(1)صح، وإال ففيه وجهان
لوووو وقوووف يف موضوووع مووون األرض، وقوووال: بعتوووك عشووور  أذرع مووون رووو ا  اخلامســـة:

 (2))ينووزع(بعتووك عشوور  أذرع موون طرفهووا الفوو  ، ومل اجلانوو  يف كمووال العوورض، أو قووال: 
حوووو، بووووني منتهووووم العشوووور ، ففووووي صوووورة البيووووع: وجهووووان، أحوووودمها: ال يصووووح، وصوووورره 

 .(4)وغريه، وأصرهما عند األكثرين: أنه يصح (3)املاوردي
ولو وقف يف وسطها واعه عشر  أذرع منهوا ومل يبوني اجلانو  الو ي يو رع منوه: مل  
 .(5)يصح

اضوووووي: ال يووووودخل ولوووووو خووووو  خطوووووني وقوووووال بعتوووووك مووووون رووووو ا إىل رووووو ا، قوووووال الق 
 .(7)يف البيع (6))اخلطان(
األرض يف عمووومل ذراع: صوووح،  (8)قوووال: "ولوووو قوووال بعتوووك عشووور  أذرع مووون )رووو ه( 

 .(٩)أن يبين عليه وللباسع االنتفاع  ا حتت العشر " وللمشتي أن ينقل ترابه وله
اوو ف البقووول يف األرض،  (10)ال يصووح بيووع الصوووف علووم ظهوور الغوونم السادســة:

 

كمووون اع ذراعوووا مووون ثووووب يووونق     ،قلوووت: أصووورهما: الوووبط ن : "-يف الروضوووة-قوووال النوووووي    (1)
 (.3/364". الروضة )وهللا أعلم ،القطع 

 يف )ز(: ي رع (2)
 (.5/331احلاوي ) (3)
 (.3/362(، الروضة )4/43فتح العزيز )(، 5/410هناية املطل  ) (4)
 (.٩/316قال النووي: "مل يصح ب  خ ف". اجملموع ) (5)
 يف )ز(: احليطان. (6)
 (.٩/47كفاية النبيه )  (7)
 يف )ز(: ر ا. (8)
 (.186-185فتاو  القاضي حسني )ص (٩)
وذلوك غورر    ،هفيتون   شوعر   ،ألنه قد حوت احليوان قبل اجلز: "-يف امله ب–قال الشريازي  (10)

وال حكون ذلوك إال    ،وألنوه ال حكون تسوليمه إال استئصواله مون أصوله  ،فلوم جيوز   من غري حاجة
(، تتصور املوز   3/10٩وانظور أيضوا: األم )(،  2/18املهو ب )".  جيووز  إبي م احليوان ورو ا ال

= 
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 .(1)العاد أنه يصح بشر  اجلوز، ويرجع فيه إىل وفيه وجه: 
، وللغوووووزايل فيوووووه (3) اجملوووووز: صوووووحمووووون الصووووووف وعووووونّي  (2)ولوووووو قوووووبض علوووووم )كتلوووووة( 
 .(4)احتمال
، وعوون (6)والرافعووي (5)ه علووم ظهوور حيوووان موو كم: صووح جووزم بووه البغووويولووو اعوو  

 القاضي: أنه ال يصح.
 .(7)وجيوز الوصية الصوف علم ظهر الغنم 

 .(8): العلم  قدارهمن واوه العلا  ملبيع ا الواه الين

ال موة، واملبيع إما أن يقبل أن يكون معيًنا ويف ال موة، أو ال يقبول إال أن يكوون يف 
يكون معيًنا، وإن مل يكن إال  / فإن قبلهما معا فهو املشهور اسم البيع، والغال  فيه أن

موون العقوودين قوود يكووون معينًووا وقوود  (٩)يف ال مووة فهووو املسوولم فيووه، والووثمن يف كوول )واحوود(
رأس املوووووال تسوووووليمه يف اجمللووووو  ويف الصووووورف  (10)يكوووووون يف ال موووووة وإن كوووووان جيووووو  ]يف[

 

(، الفووووووووووووروق  233(، اللبوووووووووووواب )ص5/333(، احلوووووووووووواوي )2٩8(، التلخووووووووووووي  )ص8/186)
 (.5/41٩املطل  ) (، هناية2/440)

(،  3/375(، الروضووة )4/60(، فووتح العزيووز )3/532وروو ا الوجووه: شوواذ ضووعيف. التهوو ي  )  (1)
 (.  ٩/327اجملموع )

 يف ) ( و)ز(: كيله، واملثبت رو املوافمل ملا جا  يف الوسي . (2)
 (.3/33(، الوسي  )5/420هناية املطل  ) (3)
 (.3/33الوسي  ) (4)
 (.3/532الته ي  ) (5)
 (.4/60فتح العزيز ) (6)
(، كفايوووووة النبيوووووه  ٩/328(، اجملمووووووع )4/60(، فوووووتح العزيوووووز )3/532االتفووووواق. التهووووو ي  )  (7)

 (.4/74(، مغين ا تاج )34/٩)
 (.3/33الوسي  ) (8)
 يف )ز(: حال. (٩)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (10)

 /أ[100]
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  .التقابض يف اجملل 
 : ما لوي   عوني، فموا كوان مون العوضوني يف ال موة مثنوا كوان أو مثمنواالقسا الو 

لووزن يف املووزون، ن ا: مو (2)فو  بود مون تقوديره  وا يعود حاصورًا لوه (1)نقدا كوان أو )عرضوا(
 (4)رو ا البيوت ]حنطوة[ (3)والكيل يف املكيل، وال رع يف امل روع، فلو قال: بعتك ]مول [

، اوو ف مووا لووو (7)ذربًووا: مل يصوح (6)الصوون ة (5)صوفتها كوو ا، أو روو ا الثوووب بزنوة )روو ه(
وووعة موون رووو ه احلنطووة فإنووه يصووح يف أصوووح  أو روو ا الكوووز (8)قووال: بعتووك موول  روو ه القوصن

    ألن املبيع رنا معني.(٩)نيالوجه
موا  ومهوا ال يعلموان أو أحودمها -موث –ولو قال: بعتك ر ا  ا اع به ف ن فرسه 

، واثنيهووووا: يصووووح، (10): أنووووه ال يصووووح-ورووووو املوووو ر -اع بووووه فرسووووه، فوجوووووه أصوووورها 

 

 يف )ز(: عروضا. (1)
 (.3/364(، الروضة )4/46(، فتح العزيز )3/33الوسي  ) (2)
 بني املعقوفتني ساق  من )ز(. ما (3)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 يف )ز(: ر ا. (5)
رووي    :قووال الفوورا   :قووال األزرووري: صوون ة امليووزان، ورووي: كِّفَّتُووه، معوورب، وفيهووا لغتووان:  الصوون ة  (6)

ألن الصواد واجلويم  ، والسوني أفصوح   قوال السونيتالصواد وال  وقيول:  ،السني وال تقوال الصواد
 .ال جيتمعان يف كلمة عربية

 (.1/2٩1(، املصبال املنري )10/312هت ي  اللغة ) 
 (.2/353، مغين ا تاج )(3/364(، الروضة )4/46(، فتح العزيز )3/33الوسي  ) (7)
  ،وكووووان يتخووو  مووون اخلشووو  غالبووووا  فيوووه،وعوووا  يفكووول  ورووووو:    صووورفة تشوووبع العشووور ،ال:  القصوووعة  (8)

 .ع قصو صاع، وِّ واجلمع: قِّ 
 (.2/740(، املع م الوسي  )1/14٩ا كم وا ي  األعظم ) 
(، الغوووورر  ٩/318(، اجملموووووع )4/15(، الروضووووة )4/407(، فووووتح العزيووووز )3/434الوسووووي  )  (٩)

 (.2/408البهية )
(،  4/46(، فوووووتح العزيوووووز )5/110(، البيوووووان )3/33(، الوسوووووي  )7/512طلووووو  )هنايوووووة امل  (10)

 (.  2/403(، املنثور )٩/333(، اجملموع )3/364الروضة )
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 .(4()3)، وسيأيت هلا نظري يف املراحبة(2): صح وإال ف (1)واثلثها: إن علماه قبل )التفرق(
، وقيول: ال يصوح، واختواره العراقيوون (5)أما لو كا  يعلمانه، فامل ر : صرة البيوع

اخل ف عندرم ما إذا قال: أوصيت له بنصي  ابين، رل  مول علوم ، وماد  (6)والبغوي
 .(7)نف  نصيبه فيبطل، أو علم مثله، فيصح؟ ك ا رنا

إن جهوووو  قيمووووة  إال عشوووور  درارووووم: مل يصووووح (8)ولوووو قووووال: بعتووووك روووو ا  اسووووة دينوووار
، (12): الووبط ن(11)، فووإن علمارووا يف احلووال، فطريقووان )أصوورهما((10()٩)الوودرارمالوودينار 

 

 يف )ز(: التصرف. (1)
اجملموووع  ".  وروو ا ضووعيف شوواذبعوود حكايتووه لقووول الصوورة مطلقووا: "  -يف اجملموووع-قووال النووووي    (2)

 .(3/364(، الروضة )4/46العزيز )  (، فتح5/110البيان )، وانظر أيضا: (333/٩)
 .بيع  ثل الثمن مع ربح موزع علم أجزاسه: بيع املراحبة (3)

 (.1/114(، مع م لغة الفقها  )3/180حاشية اجلمل ) 
 /أ[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.211لوحة ] (4)
(  6/208". لكون النوووي نفسوه ذكور يف الروضوة )صح البيوع بو  خو ف" :-اجملموع-قال يف  (5)

: وجهووني، مث قووال: وجيووري الوجهووان فيمووا لووو  مووا إذا قووال: أوصوويت لووه بنصووي  ابووينيف مسووألة:  
(، اجملمووع  7/512ومها يعلمان قدره. هناية املطلو  )   ا اع به ف ن فرسه عبديبعتك قال: 

 (.٩/62(، كفاية النبيه )333/٩)
 (.5/66الته ي  ) (6)
"، وروو موا رجروه البغووي، ورجوح  ال ي عليه مجهور أصرابنا أن الوصية اطلوةقال املاوردي: " (7)

(، املطلو   6/208(، الروضوة )7/140(، فوتح العزيوز )8/1٩7ابن الرفعة: الصرة. احلاوي )
 (.5/71(، املهمات )510-50٩العايل )ص

جراموووووا(    4،25: اسوووووم للقطعوووووة مووووون الووووو ر  املضوووووروبة املقووووودر  املثقوووووال، ومقوووووداره: )الووووودينار  (8)
 االتفاق.

 (.1٩(، املكاييل واملوازين الشرعية )ص1/212مع م لغة الفقها  ) 
 جراما( تقريبا. 2،٩75: )-عند اجلمهور–: اسم ملا ُضرب من الفضة، ومقداره الدررم (٩)

 (.1٩(، املكاييل واملوازين الشرعية )ص1/208مع م لغة الفقها  ) 
 (.٩/33(، اجملموع )3/364(، الروضة )4/46(، فتح العزيز )5/151احلاوي ) (10)
 يف )ز(: أحدمها. (11)
 (.5/71(، املهمات )3/364الروضة ) (12)
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وبه جوزم املتوويل -ثا : فيه وجهان، وإن كا  يعلمانه حني العقد: فوجهان، أصرهما وال
 ، وال بد من التعريف جبنسه.(2)، واثنيهما: ال، وصرره املاوردي(1): الصرة-والرافعي

تووك رلووف موون الوود نري والوودرارم: مل يصووح لل هالووة بقوودر كوول منهمووا، ال بعفلووو قوو 
 .(5)وله )نظري( (4)م )التنصيف(، و مل عل (3)وفيه وجه: أنه يصح

صورف عشورين بودينار: مل يصوح وإن كوان صوورف  (6)ولوو قوال: بعتوك  اسوة ]درروم[
ار مقودار معوني مون البلد ك لك، وك ا ما جرت به العاد  يف البيع بودينار ومورادرم الودين

 .(7)الدرارم
ولوووووو قوووووال: بعتوووووك رووووو ا الووووودرارم، فهووووول يصوووووح و مووووول علوووووم ث ثوووووة أم ال؟ فيوووووه  
، وال بووود مووون التعريوووف بنوعوووه أيًضوووا )إن كوووان يف البلووود نقوووود ومل يغلووو  واحووود (8)وجهوووان
نقوود واحوود أو نقووود وغلوو  ]التعاموول بواحوود منهووا فوو   إن كووان يف البلوود / أمووا (٩)منهمووا(

 .(10)الط ق ذكره وينصرف العقد إليه عند ا تاج إىل

 

". الروضوة  وإال فو   ،صوح  :اسوتثنا  القيموة  وقصدا  ،هنما إذا علما قيمتهأ :صحاألقال النووي: " (1)
 (.٩/333(، اجملموع )3/364-365)

 (.5/107(، البيان )4/453(، حبر امل ر  )5/151احلاوي ) (2)
 (.3/365ضة )(، الرو 4/46فتح العزيز ) (3)
 يف )ز(: كلمة غري واضرة.  (4)
 يف )ز(: نظاسر. (5)
 (.5/150ا جا  يف احلاوي )يف ) ( و)ز(: دينار، واملثبت رو املوافمل مل (6)
(، هنايووووووة ا توووووواج  ٩/333(، اجملموووووووع )5/107(، البيووووووان )5/150(، احلوووووواوي )3/33األم )  (7)

(3/411.) 
 (.3/412". هناية ا تاج )وجزم يف األنوار البط ن قال يف هناية ا تاج: " (8)
 مكرر  يف )ز(. (٩)
(، اجملمووع  3/365(، الروضوة )4/46)  (، فتح العزيز3/356(، الته ي  )3/33الوسي  ) (10)

(٩/32٩  .) 

 /ب[100]
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التعامووول بووووه: أوجوووه تقوووودمت يف  (2)ففوووي جووووواز[ (1)فوووإن كوووان نقوووود البلووود مغشوًشووووا
معلوًموووا أو جمهووووال، فعلوووم رووو ا إذا  (4)أصووورها: اجلوووواز، سووووا  كوووان قووودر النقووور  (3)الزكوووا 

 .(5)غل : انصرف العقد إليه عند االط ق
أحووودرا، قوووال    واحووود منهوووا مل يصوووح موووا مل يعووونيوإن كوووان يف البلووود نقوووود ومل يغلووو 

أو مضوروبة: مل  (6)البغوي: "وك ا لو قال بعتوك بووزن عشور  دراروم نقور ، ومل يبوني أهنوا تورب
 .(7)يصح"

النقود الغالو ، فوإن مل يغلو  واحود عوني القاضوي  -أيضوا–وتقوم املتلفات يكوون 
 .(8)واحدا للتقوم

عنوود االطو ق سووا  كووان اف العقود إليوه نووع، ففوي انصوور  (٩)ولوو غلو  يف العووروض
وجووزم بووه القاضووي الطووربي، ورووو قووول أيب إسووراق، -مثليووا أو متقوًمووا: وجهووان، أحوودمها 

 

 (.1/343. حترير ألفا  التنبيه )ال ي فيه حناس أو غريه  :رو ،املغشو  من الدرارم (1)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (2)
 /ب[ نسخة املكتبة السليمانية.186لوحة ] (3)
 ، وري: السبيكة.قطعة امل ابة من الفضةال :ر قن النو   (4)

 (.2/621(، املصبال املنري )1/243حترير ألفا  التنبيه ) 
(،  4/46(، فوتح العزيوز )3/356(، التهو ي  )5/338(، الوسوي  )152-2/151الفوروق )  (5)

 (.٩/32٩(، اجملموع )3/365الروضة )
، أو روووو: القطعوووة الغوووري م ابوووة مووون الووو ر   غوووري مضوووروب مووون الووو ر  والفضوووةموووا كوووان  :  التووورب  (6)

 والفضة.
 (.1/70(، أني  الفقها  )2/621املصبال املنري ) 

 (.136فتاو  البغوي )ص (7)
(،  ٩/6٩)  (، كفايووووووة النبيووووووه3/365(، الروضووووووة )4/47(، فووووووتح العزيووووووز )3/356التهوووووو ي  )  (8)

 (.2/428املنثور )
 : مجع عورنض، ورو: ما عدا الدرارم والد نري.الُعُروض (٩)

 (.1/173(، املطلع )1/215حترير ألفا  التنبيه ) 



 حملققالنص ا

     _______ _______ 291 

صوووره: أن يبيووع صوواعا موون احلنطووة  (1): نعووم  كالنقوود، و)موون(-وقووال املتووويل: إنووه املوو ر 
بوود موون ذكوور  همووا: ال، بوول البصوواع منهووا أو بشووعري يف ال مووة مث  ضوورا قبوول التفوورق، واثني

 .(2)افهأوص
: وجهان، وصرح الغوزايل (4)رواج النقود العروض إذا راجت (3)ويف إحلاق الفلوس

، (6)، ومقتضواه أن جيوي  فيهوا الوجهوان، وجوزم الرافعوي بتنزيول العقود عليهوا(5)التراقها ذا
 .(7)وعلم ر ا جيوز التعامل ذا عددا يف ال مة، وسيأيت

يف الصوفات إليوه أيضوا، فلوو اعوه  الغالو : ينصورف لعقود إىل النقودوكما ينصرف ا
د نري والغال  يف البلد الصرال: انصرف العقد إليهوا، أو املكسور : انصورف  (8)]بث ثة[

 .(10)قيمة املكسر : ف  يصح" ، قال الرافعي: "إال أن تتفاوت (٩)العقد إليها
ثمن موون ذا أن أيخوو  نصووف الوو قووال الرافعووي: "وعلووم روو ا القيوواس لووو كووان املعهووود 

ه مووون ذاك أو علوووم نسوووبة أخووور   فوووالبيع صوووريح حمموووول عليوووه، ولوووو كوووان يعهووود ونصوووف
التعامل ذ ا مر  وذ ا مور  ومل يكون بينهموا تفواوت صوح وسولم موا شوا  منهموا، وإن كوان 

 

 رك ا يف )ز(، ويف ) (: يف. (1)
(، فووتح العزيووز  3/33لوسووي  )ا(، وانظوور أيضووا:  ٩/32٩رجووح النووووي: الوجووه األول. اجملموووع )  (2)

 .(٩/6٩(، كفاية النبيه )4/47)
: صووار ذا فلوووس بعوود  ، أيأفلوو  الرجوول: مجووع فلوو ، ورووي: أدىن أنووواع املووال، يقووال:  الفلوووس  (3)

 .الدرارم
 (.1/1٩5(، حترير ألفا  التنبيه )12/2٩7هت ي  اللغة ) 

 (.1/242تعامل الناس ذا. املصبال املنري )، أي: راجت الدرارم (4)
 (.3/150الوسي  ) (5)
 (.٩/32٩(، يف اجملموع )4/46فتح العزيز ) ورو ما ذكره النووي (6)
 (.350)ص (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 (.٩/330(، اجملموع )3/365(، الروضة )4/47فتح العزيز ) (٩)
 (.4/47(، فتح العزيز )5/107ر ا القول نقله الرافعي عن صاح  البيان. البيان ) (10)
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 .(1)بينهما تفاوت بطل، كما لو كان يف البلد نقدان غالبان"
اثنيهمووا: ا: الووبط ن، و فوجهووان، أظهرمهوو  ولووو قووال بعووت رلووف صوورال ومكسوور : 

 .(2)يصح و مل علم املناصفة
 .(4): لزمه قبوله(3)ولو اعه بدينار صريح ف ا  بصريرني وزهنما مثقال 

تفاوت وقد يكون ر ا  /  وقال الرواي : "و تمل عندي أن ال يلزم إذا كان بينهما
 .(5)يف بعض الب د عند "

مووه قبولووه، ال املتووويل والوورواي : يلز بصووريح وزنووه مثقووال ونصووف، قوو  (6)وإن )جووا ( 
، قوال الرافعوي: (8)، وقال الرواي :  تمل عندي أن ال يلزمه قبولوه(7)والزايد  أمانة يف يده

 .(11)، وذكر صاح  البيان حنوا منه لكن إن تراضيا عليه جاز(10()٩)ورو ]احلمل[

 

 (.4/47فتح العزيز ) (1)
(، كفايوووووة  ٩/330(، اجملمووووووع )3/366(، الروضوووووة )4/47(، فوووووتح العزيوووووز )5/107البيوووووان )  (2)

 (.٩/62النبيه )
مث غلوو  إط قووه علووم  ،  شووي  كووان موون قليوول أو كثووري  صوول: مقوودار موون الوووزن، أيّ يف األ  املِّثنقووال  (3)

غوووري اخلوووارج عووون مقوووادير حووو  الشوووعري    فحووو  الشوووعري املمتلووو ( حبوووة مووون  72، وروووو: )الووودينار
 ( جراما االتفاق.4،25، ويعادل: )غالبا

(،  1٩(، املكاييوووول واملوووووازين الشوووورعية )ص1/170(، املطلووووع )1/113حتريوووور ألفووووا  التنبيووووه )  
 (.1/404مع م لغة الفقها  )

 .(٩/70(، كفاية النبيه )٩/330وع )(، اجملم3/366(، الروضة )4/47فتح العزيز ) (4)
 (.4/455حبر امل ر  ) (5)
 يف )ز(: كان. (6)
 .(4/455حبر امل ر  ) (7)
 املصدر السابمل. (8)
 لعزيز.رك ا يف )ز(، ويف ) (: األصح، واملثبت رو املوافمل ملا يف فتح ا (٩)
 (.4/47فتح العزيز ) (10)
 (.5/108البيان ) (11)

 /أ[101]
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خووووور: وحينئووووو  لوووووو أراد أحووووودمها كسوووووره وامتنوووووع اآل ،(1)قلوووووت: وكووووو ا قالوووووه القاضوووووي
 .(2)مل جيرب عليه

ولووووو اعووووه بنصووووف دينووووار وشوووور  أن يكووووون ُموووودّورًا: جوووواز إن عووووم وجوووووده، فووووإن  
، فووووووإن سوووووولم إليووووووه دينووووووارًا أو تراضوووووويا (3)[وزنووووووه نصووووووف مثقووووووالمل يشوووووور : فعليووووووه شوووووومل ]

 .(4)علم الشركة فيه: جاز
ولوووووووووو اعوووووووووه شووووووووويئا بنصوووووووووف دينوووووووووار صوووووووووريح مث شووووووووويئا آخووووووووور بنصوووووووووف دينوووووووووار  

را عنهموووووا فقووووود زاد خوووووريا، وإن سووووولم شوووووقني وزن كووووول صوووووريح، فوووووإن سووووولم إليوووووه صوووووري
لثووووووا  تسووووووليم صووووووريح عنهمووووووا: فسوووووود، واحوووووود نصووووووف دينووووووار: جوووووواز، وإن شوووووور  يف ا

واألول مووووووواض علوووووووم الصووووووورة إن كوووووووان بعووووووود لزوموووووووه، وإن كوووووووان يف زمووووووون اخليوووووووار فهوووووووو 
 .(7()6)، وفيه خ ف أييت(5)فاسد العقد يف زمن اخليارإحلاق شر  

ن ألن رووووووو ا ريووووووو  أنوووووووه قوووووووال: يبطووووووول العقوووووووداونقووووووول القاضوووووووي عووووووون صووووووواح  التق
، وعوووووووووون القفووووووووووال: أهنمووووووووووا (٩)الحوووووووووومل األول  إذ رووووووووووو يف جملسووووووووووه (8)شوووووووووور  )مفسوووووووووود(

 

 (.562(، اخلادم )ص10/16٩)تكملة السبكي للم موع  (1)
 (.3/366(، الروضة )4/47فتح العزيز ) (2)
 (، ويظهر يف ) (: رقبة نصف، ويف )ز(: زنته نصف.4/47رك ا يف فتح العزيز ) (3)
(،  ٩/330(، اجملمووووووع )3/366الروضوووووة )(،  4/47(، فوووووتح العزيوووووز )4/455حبووووور املووووو ر  )  (4)

 (.٩/70كفاية النبيه )
(، اجملموووووووووووووع  367-3/366(، الروضووووووووووووة )48-4/47(، فووووووووووووتح العزيووووووووووووز )5/108البيووووووووووووان )  (5)

(٩/330-331.) 
  "، وروووو موووا رجروووه صووواح أنوووه يلرووومل فيبطووول العقووود األول أيضوووا  :واألصوووحقوووال يف اجملمووووع: "  (6)

 .(٩/331(، اجملموع )5/108البيان. البيان )
 /ب[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.138لوحة ] (7)
 يف )ز(: يفسد. (8)
 (.564اخلادم )ص (٩)
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 .(1)يصران معا، وكأنه قال ابتداً : بعتك ر ين بدينار صريح
دينووووووار موووووون روووووو ا الوووووودينار  فووووووإن كووووووان وزنووووووه نصووووووف ولووووووو قووووووال: بعتووووووك بنصووووووف 

وإن كوووووووان أقوووووول  ففوووووووي صووووووورة دينووووووار: أخووووووو ه، وإن كووووووان أكثووووووور: فالبووووووواقي للمشووووووتي، 
 .(3)ترجان من مسألة االشار  والعبار  (2)العقد: وجهان

قووووووال املتووووووويل والرافعووووووي: ولووووووو اعووووووه بنقوووووود قوووووود انقطووووووع موووووون أيوووووودي النوووووواس: فهووووووو 
يوجوووووود يف تلووووووك البلوووووود  ويوجوووووود يف غريرووووووا، اطوووووول  لعوووووودم القوووووودر  عليووووووه، وإن كووووووان ال 

نقلووووووه فيهووووووا: فهووووووو اطوووووول  الووووووثمن حوووووواال أو مووووووفج  إىل موووووود  ال حكوووووون (4)فووووووإن )كووووووان(
فج  إىل موووووود  حكوووووون نقلووووووه فيهووووووا: صووووووح، مث إن حوووووول األجوووووول ومل أيضووووووا، وإن كووووووان موووووو 

 ضووووره: انبووووىن علووووم أن االسووووتبدال عوووون الووووثمن روووول جيوووووز؟ إن قلنووووا: ال، فهووووو كمووووا لووووو 
فيوووووه، وإن قلنوووووا: نعوووووم فيسوووووتبدل، وإال فينفسووووو  العقووووود، وفيوووووه وجوووووه: أنوووووه انقطوووووع املسووووولم 

 

لووو ابتوواع ثوووا بنصووف دينووار مث ابتوواع آخوور بنصووف دينووار علووم أن لووه عليووه  قووال يف احلوواوي: "و   (1)
حلووووواوي  ا  ."ألن الشووووور  املقوووووتن الثوووووا  ال ينافيوووووه   جووووواسزين  :دينوووووارا كوووووان البيوووووع األول والثوووووا 

(5/152.) 
". أسوووىن املطالووو   وأصووورهما عووودم صووورته: "-يف حاشووويته علوووم أسوووىن املطالووو -قوووال الرملوووي    (2)

 .(10/167تكملة السبكي للم موع ) (، وانظر أيضا:2/16وحاشية الرملي )
ا، فهوول يعموول العبووار  أو  جبهموو إذا اجتمعووت االشووار  والعبووار  واختلووف مو وروو ه املسووألة رووي:    (3)

قوال والود إموام احلورمني: "إذا قوال: بعوت منوك رو ا الكوبش، فوإذا روي  هوا وجهوان، االشار ؟ في
:  -بعود إيوراده لكو م والوده رو ا–، وقوال إموام احلورمني  نع ة... فالبيع صريح تغليبًوا ل شوار "

في و  تنزيول العبوار  علوم    وذلك أن املشوار إليوه إذا فسود،  ،ور ا ال ي ذكره ال يشفي الغليل"
صوووووريح: العمووووول االشوووووار  إال يف البيووووووع، كموووووا قالوووووه السوووووبكي. الفوووووروق  ". والحكوووووم الفسووووواد

(،  1/167(، املنثووووووووور )1/57(، األشووووووووباه للسووووووووبكي )13/35(، هنايووووووووة املطلوووووووو  )3/600)
 (.315-1/314األشباه للسيوطي )

 يف )ز(: تكن. (4)
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 .(1)ينفس 
قلنووا جيوووز االسووتبدال عوون الووثمن:  (2) أنووه عزيووز )فووإن(يف البلوود إال وإن كووان يوجوود

 .(3)صح العقد وإن وجد ف اك، وإال تبادال، وإن قلنا ال: مل يصح
العقووود فيوووه موجوووودا مث انقطوووع فوووإن جووووز   (4))وقوووع( / ولوووو كوووان يف الوقوووت الووو ي 

 .(5)االستبدال: تبادال، وإال: فهو كانقطاع املسلم فيه
، أو مطلقواً ومحلنواه علوم النقود الغالو  فأبطول السولطان ئا بنقود معونيولو اع شوي 
النقووود قبووول اسوووتيفا  الوووثمن: مل يكووون للبووواسع غوووريه، وقيووول: يثبوووت لوووه اخليوووار بوووني  (6))ذاك(

، وحكم صاح  البيان وجها يف بدل العورض: (7)لك النقد وبني فسخهإمضا  العقد ب 
 . (8)أنه جي  تسليم النقد اجلديد القيمة

: مووا يكووون موون العوووض معينووا  فوو  يشووت  تقووديره بوووزن وال كيوول وال قســا الينــا لا
غريمهووا، ويكفووي فيووه املعاينووة، فلووو قووال: بعتووك روو ه الصوورب  بعشوور  درارووم، أو روو ا العبوود 

لكوموووة مووون الووودرارم: صوووح ربطًوووا للعقووود املشوووارد ، وإن مل تكووون الصووورب  معلوموووة ذووو ه ا

 

(،  ٩/331(، اجملمووووووع )3/367(، الروضوووووة )4/48(، فوووووتح العزيوووووز )5/184حبووووور املووووو ر  )  (1)
 (.71-٩/70ية النبيه )كفا

 يف )ز(: قال. (2)
(،  3/367(، الروضووووة )4/48تح العزيووووز )، فوووو (3/357(، التهوووو ي  )5/184حبوووور املوووو ر  )  (3)

 (.71-٩/70(، كفاية النبيه )٩/331اجملموع )
 يف )ز(: تقع. (4)
 ادر السابقة.املص (5)
 يف )ز(: ذلك. (6)
  ،وال خيوووار للبووواسع   ،ال ينفسووو  العقووود ي: أنوووه  "، أاملووو ر  األول: "-يف اجملمووووع-قوووال النوووووي    (7)

(،  3/357وانظر أيضوا: التهو ي  )(،  ٩/282اجملموع )املعقود عليه.    ولي  له إال ذلك النقد 
 (.٩/71(، كفاية النبيه )4/48فتح العزيز )

 .(5/106البيان ) (8)

 /ب[101]
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، وفيوه (2)، وكو ا لوو اعوه جوزً ا منهوا )كيلتهوا((1)والعوددالصيعان، والدرارم معلوموة الووزن 
 .(4)جمهولة القدر (3)وجه: أنه ال يصح كبيع الصرب  من )الدرارم(

جزافا: قوالن، أحدمها: ال، كماال يكوره ويف كرارية بيع الصرب  جزافا والبيع بدرارم 
 .(5): أنه يكره-وقطع به مجاعة-بيع الثوب من غري ذرع، ]وأظهرمها 

بوودررم، أو روو ا القطيووع   (6)وكو ا لووو قووال: بعتوك روو ا الثوووب أو األرض كول ذراع[ 
 .(8)، وعن أيب إسراق: أنه ال يصح(7)كل شا  بدررم: فإنه يصح

، وقوووووووال: (٩)البغوووووووداديني: أنوووووووه ال يصوووووووح يف مسوووووووألة األرضونقووووووول املووووووواوردي عووووووون 
، قوووووووووال: فلوووووووووو قوووووووووال بعتوووووووووك رووووووووو ه (11()10)مل يطوووووووووردوه يف الثووووووووووب، )وقضووووووووووا بصووووووووورته(

 

فوووتح  (،  5/٩3(، البيوووان )34-3/33قوووال يف اجملمووووع: "صوووح البيوووع بووو  خووو ف". الوسوووي  )  (1)
(، مغوووووين  4/47(، الووووون م الورووووواج )٩/312(، اجملمووووووع )3/36٩(، الروضوووووة )4/4٩العزيوووووز )
 (.2/356ا تاج )

 ر ا ال ي يظهر يف ) (، ويف )ز(: غري واضرة. (2)
 يف )ز(: درارم. (3)
 (.4/47(، الن م الوراج )٩/63كفاية النبيه )  (4)
(، الروضووووة  4/4٩(، فوووتح العزيووووز )5/٩3(، البيووووان )5/38(، حبوووور املووو ر  )2/17املهووو ب )  (5)

(3/36٩.) 
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (6)
(، فوتح العزيوز  5/٩6البيوان )(،  3/3٩0(، الته ي  )3/34الوسي  )(، 5/3٩حبر امل ر  ) (7)

 (.٩/63(، كفاية النبيه )٩/313(، اجملموع )3/368الروضة )(، 4/48)
-يف اجملمووع–ن أيب احلسني بن القطان، قوال النوووي  ذكر ر ا الوجه الرافعي والنووي، لكن ع (8)

(، الروضووة  4/48فووتح العزيووز )"، وابوون الرفعووة حكوواه عوون أيب إسووراق.  وروو ا شوواذ ضووعيف: "
 (.٩/63)، كفاية النبيه  (٩/313(، اجملموع )3/368)

 (.5/330احلاوي ) (٩)
 يف )ز(: ونصوا الصرة. (10)
 (.5/331احلاوي ) (11)
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ولوووووو قوووووال رووووو ا القطيوووووع كووووول شووووواتني بووووودينار: مل  لصووووورب  كووووول صووووواعني بووووودررم: صوووووح،ا
كووووول ثووووووب منهوووووا بووووودررم علوووووم أهنوووووا عشووووور    (1)يصوووووح، ولوووووو قوووووال: بعتوووووك رووووو ه الرزموووووة

را كلهووووووا، فووووووإن خرجووووووت تسووووووعة: صووووووح ولزمووووووه تسووووووعة درارووووووم، وإن وقوووووود شووووووارد أثووووووواب 
 ،(2)خرجوووووووت أحووووووود عشووووووور: بطووووووول العقووووووود يف اجلميوووووووع قطًعوووووووا، اووووووو ف األرض والثووووووووب 

، ولووووو قووووال بعتووووك عشوووور  أغنووووام موووون (3)إذا اعهووووا م ارعووووة فووووإن يف صوووورة البيووووع: قووووولني
، اووووووو ف مثلووووووووه يف األرض، أي: (4)رووووووو ه بكووووووو ا: مل يصووووووووح، وإن علوووووووم عووووووودد اجلملووووووووة

 يصح.فإنه 
قوووووال الرافعوووووي: "قيووووواس موووووا ذكووووور ه مووووون عووووودم الصووووورة فيموووووا إذا اع ذراعوووووا مووووون 

األرض والثوووووووب قوووووود ختتلووووووف  أن  أرض أو ثوووووووب جمهووووووويل الوووووو رعان تعلووووووي  رن أجووووووزا 
وروووووي معلوموووووة الووووو رعان، كقولوووووه:  / : بعتوووووك كووووو ا ذراعوووووا مووووون األرض،(5)يكوووووون )قولوووووه(

لوموووووووة العوووووووودد  فليسوووووووّو بينهمووووووووا يف بعتوووووووك كووووووو ا عوووووووودًدا مووووووون روووووووو ه األغنوووووووام، ورووووووووي مع
 .(6)الصرة وعدمها"

رووووو ه الصووووورب  كووووول صووووواع بووووودررم: مل يصوووووح، وقوووووال مووووون وكووووو ا لوووووو قوووووال: بعتوووووك  

 

: روزوم الشووي ، أي: مجعووه، والرِّزمووة: مووا مجووع يف شووي  واحوود، يقووال: رزمووة ثيوواب، ورزمووة  الرِّزمووة  (1)
 ورق.

 (.1/342(، املع م الوسي  )2/338(، النظم املستع ب )13/140هت ي  اللغة ) 
 (.٩/63(، كفاية النبيه )5/332احلاوي ) (2)
(،  ٩/314(، اجملموووووع )5/331: ال يصووووح  لتعوووو ر اجلمووووع بووووني األموووورين. احلوووواوي )أصوووورهما  (3)

 (.٩/63كفاية النبيه )
(، الروضوووة  4/4٩(، فوووتح العزيوووز )3/3٩0خووو ف  ألن قيموووة الشوووياه ختتلوووف. التهووو ي  )  بووو   (4)

 (.4/47(، الن م الوراج )٩/313(، اجملموع )3/368)
 يف )ز(: قد. (5)
 (.4/4٩ح العزيز )فت (6)

 /أ[102]
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، ورووووو كقولووووه فيمووووا إذا قووووال: أجرتووووك الوووودار كوووول (1) صوووواع واحوووودابوووون سووووريج: يصووووح يف
، ولووووووو قووووووال: بعتووووووك كوووووول (3()2)شووووووهر موووووون روووووو ه السوووووونة بوووووودررم أنووووووه يصووووووح يف ]األول[

الصووووورب  بووووودررم فكووووو لك، وعووووون أيب حممووووود: أنوووووه يصوووووح، واملبيوووووع مجيوووووع صووووواع مووووون رووووو ه 
 .(5)، وستأيت املسألة يف االجار (4)الصرب ، واختاره االمام
: صووووح يف الصووووواع (6)بوووودررم ومووووا زاد )فبرسوووووابه(ك صوووواعا منهوووووا ولووووو قووووال: بعتووووو 

 .(7)قطعا
ولو مجع بني مقابلة اجلملة اجلملوة واألجوزا  األجوزا ، فقوال: بعتوك رو ه الصورب   

بعشوور  كوول صوواع بوودررم، أو روو ا الثوووب، أو األرض بعشوور  كوول ذراع بوودررم، فووإن خوورج  
ه قوالن، أصرهما عند البغوي: أنه كما ذكر: صح البيع، وإن خرج زاسًدا أو  قصا: ففي

خرجت  قصة عن العشر  ثبت للمشوتي اخليوار، فوإن  ، والثا : يصح، )فإن(8)ال يصح
زاسود  فلمون  (11)، ]وإن خرجوت[(10()٩)أجاز يلزمه مجيع( الوثمن أو القسو ؟ فيوه وجهوان

 

وانظوور أيضووا:  (،  ٩/313اجملموووع )روو ا الوجووه عوون ابوون سووريج.    -يف اجملموووع-وضووعف النووووي    (1)
(،  4/47(، الوووووون م الوروووووواج )3/368(، الروضووووووة )4/4٩فووووووتح العزيووووووز )(،  5/321احلوووووواوي )

 (.2/355(، مغين ا تاج )1/237كفاية األخيار )
 رك ا يف )ز(، ويظهر يف ) (: األولني. (2)
(،  6/112(، فوتح العزيوز )4/432(، التهو ي  )5/321احلواوي )واألصح: أن العقد اطول.   (3)

 .(٩/313اجملموع )
 (.8/114هناية املطل  ) (4)
 /ب[ اجلز  الثالث، نسخة املكتبة األزررية.2٩7لوحة ] (5)
 يف )ز(: كلمة غري واضرة. (6)
(، مغووووووووين ا توووووووواج  2/40٩ة )(، الغوووووووورر البهيوووووووو 4/47(، الوووووووون م الوروووووووواج )5/321احلوووووووواوي )  (7)

(2/355.) 
(،  314-٩/313(، اجملموووع )3/368(، الروضووة )4/4٩(، فووتح العزيووز )3/3٩1التهوو ي  )  (8)

 (.٩/64كفاية النبيه )
 يف )ز(: بعد قوله: وجهان، أعاد ما بني القوسني. (٩)
اع  : "أصوووورهما: أنووووه خيووووري بقسوووو  املوجووووود  ألنووووه قابوووول كوووول صوووو -يف اجملموووووع-قووووال النووووووي    (10)

 (.٩/314بدررم". اجملموع )
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (11)
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يووار ويف ثبوووت اخل-الووزايد ؟ فيووه وجهووان، أحوودمها: أهنووا للبوواسع فعلووم روو ا ال خيووار لووه، ]
، (1)ر ا ال خيار لوه[ ، وأظهرمها: أهنا للمشتي فعلم-للمشتي وجهان، أصرهما: نعم

 .(2)ويف الباسع: وجهان، أصرهما: أنه ال خيار له
فخرجوت تسوعة،  (3)وك ا لو قال: بعتك ر ه الصرب  بعشر  علوم أهنوا عشور  أقفوز  

 أو أحد عشر، وك ا احلكم يف األرض والثوب وقطيع الغنم.

 فروع: 
إذا قال: بعتوك رو ه الصورب  كول صواع بودررم علوم أن أزيودك صواعا نظور،  الو :

فووإن مل يكوون الصوواع معلومووا هلمووا: بطوول العقوود، وإن كووان معلومووا هلمووا  فووإن أرادا ربتووه أو 
بيعه من غريرا رن قال علوم أن أزيودك صواعا مون رو ه الصورب  إال جوز ا أو رو ا الصواع: 

ة الوثمن  عوىن: أهنوا إن خرجوت عشور  أصوع أخو  املقابلو  بطل العقد، وإن أراد إدخالوه يف
منه تسعة درارم أو أحد عشر صاعا أخو  منوه عشور  فقود جعول مقابلوة كول درروم صواًعا 

 / : مل(5)]جمهولووة[ (4)وعشوورا، فووإن كانووت الصوورب  معلومووة الصوويعان: صووح، وإن )كانووت(
 .(6)يصح

 

 ما بني املعقوفتني سق  من )ز(. (1)
(، كفايوووة  ٩/314(، اجملمووووع )3/368(،الروضوووة )4/4٩(، فوووتح العزيوووز )3/3٩1التهووو ي  )  (2)

 (.٩/64النبيه )
، مجعه: أقفوز  وقُفوزان، وتقوديره عنود  خيتلف اخت ف الب دا  به قدحمكيال كان يكال : القفيز (3)

 .من الرب الرزين ( كيلو جرام24،480صاعا، وعلم ر ا فهو يساوي ) 12الشافعية ب  
(، املكاييوول واملوووازين الشوورعية  5/3٩5(، لسووان العوورب )177-1/176حتريوور ألفووا  التنبيووه )  

 (.  1/368(، مع م لغة الفقها  )3٩)ص
 يف )ز(: كان. (4)
 رك ا يف )ز(، ويظهر يف ) (: جمهولتها. (5)
-٩/314اجملموووووع )النووووووي حكووووم خ فووووا يف حالووووة العلووووم، مث قووووال: "واملوووو ر : الصوووورة".    (6)

(، التهوووووووو ي   3/34(، الوسووووووووي  )3٩2-5/3٩1وانظوووووووور أيضووووووووا: هنايووووووووة املطلوووووووو  )،  (315
 (.  4/11٩(، فتح العزيز )3/521)

 /ب[102]
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راد رد صواع إن أا، فو صاع (1)ولو قال: بعتكها كل صاع بدررم علم أن ]أنقصك[
أخوو  منووه عشوور   -مووث –إليووه ذبووة أو بيووع: بطوول، وإن أراد أهنووا إن خرجووت تسووعة أصووع 

: صح، فإذا كانوت (2)درارم، فإن كانت جمهولة الصيعان: مل يصح، وإن كانت ]معلومة[
، وفيوه وجوه: أنوه ال يصوح يف حالوة (3)فيصري معناه كل صاع بودررم وتسوع -مث –تسعة 

 .(4)لعبار  عنهلقصور ا العلم فيهما 
، أو اعتموادا علوم (5)والقول الصرة مفرع علم الصريح يف انعقاد البيع الكناية 

، وأما إذا مل يقل ب لك: ف  (6)القراسن املختصة املفيد  للعلم إبراد  ذلك علم رأي االمام
 يصح.
البيووووع ولووووو أطلقووووا ومل يريوووودا بيعووووا وال ربووووة، فهوووول  موووول علووووم اهلبووووة أو علووووم إراد   

 .(7)دخاله يف املقابلة؟ فيه وجهانوإ
ولوووووو قوووووال: بعتوووووك رووووو ه الصووووورب  كووووول صووووواع بووووودررم علوووووم أن أزيووووودك صووووواعا أو  

 .(٩)صاعا: بطل قطعا (8)]أنقصك[
ولو قال: بعتك ر ه الصرب  بعشر  علوم أن أزيودك صواعا، فوإن أرادا ربوة الصواع:  

 

  (: انفصل.رك ا يف )ز(، ويظهر يف ) (1)
 يف ) ( و)ز(: معلومتها. (2)
(،  4/11٩(، فووتح العزيووز )3/521(، التهوو ي  )5/3٩2هنايووة املطلوو  )(،  5/322احلوواوي )  (3)

 (.٩/315وع )(، اجملم3/408الروضة )
 (.٩/315(، اجملموع )3/408(، الروضة )4/11٩فتح العزيز ) (4)
 (.٩/65(، كفاية النبيه )3/35الوسي  ) (5)
 (.5/3٩1املطل  )  هناية (6)
(، املطلو   3/522والصريح: أنه ينصرف إىل اهلبوة  وعلوم رو ا يكوون البيوع اطو . احلواوي ) (7)

 (.54٩العايل )ص
 رك ا يف )ز(، ويظهر يف ) (: انفصل. (8)
(،  4/11٩(، فوتح العزيوز )5/37(، حبر املو ر  )5/322(، احلاوي )8/185تتصر املز  ) (٩)

 (.3/408الروضة )



 حملققالنص ا

     _______ _______ 301 

صورب  أخور : صوح  سووا  كانوت  ، وإن أرادا إدخاله يف املقابلة وكان معينا أو من(1)بطل
 ر ا الفرع. (2)ولة، ووقع للغزايل سهو ]يف[معلومة الصيعان أو جمه

لظًا ورقوًة، أو اع صورب  علوم أرض : لو اع مسًنا يف ظرف تتلف األجزا  غالينا 
وروووو غريووو  -فيهوووا ارتفووواع، فهووو ا يبطووول فاسووود  العيوووان، ولألصوووراب فيوووه طووورق، أحووودرا 

: أنووه اطوول -ونسووبه الغووزايل إىل بعووض ا ققووني-، والثووا  (3): أن البيووع صووريح-ضووعيف
أيب ورو القياس، واألظهر، واختيوار الشوي  -، والثالث (4)وال خيرج علم قويل بيع الغاس 

 .(6)، وقال االمام: "ال وجه له"(5): أنه علم قويل بيع الغاس -حممد
فوووة مقووودار فوووإن فرعنوووا علوووم صووورة بيوووع الغاسووو : ثبوووت للمشوووتي اخليوووار وقوووت معر  

الكيووول، أو الوووتمكن مووون ختمينوووه برؤيوووة موووا حتتهوووا، كووو ا قالوووه  (7)السووومن الووووزن )واملعرفوووة(
 .(٩)والرافعي (8)الغزايل

الغاس  ثبوت اخليار قبل الرؤية  فوإن فرعنوا علوم بطو ن البيوع  ومقتضم إحلاقه ببيع
 

(،  4/11٩فووووووتح العزيووووووز )(،  3/34(، الوسووووووي  )5/37ملوووووو ر  )(، حبوووووور ا5/322حلوووووواوي )ا  (1)
 (.٩/64، كفاية النبيه )(3/408الروضة )

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (2)
(، الووووون م  ٩/314(، اجملمووووووع )3/36٩(، الروضوووووة )4/50(، فوووووتح العزيوووووز )3/35الوسوووووي  )  (3)

 (.4/48الوراج )
 (.3/35(، الوسي  )5/3٩4هناية املطل  ) (4)
(،  3/36٩(، الروضوووووة )4/50(، فوووووتح العزيوووووز )3/35(، الوسوووووي  )5/3٩5هنايوووووة املطلووووو  )  (5)

 (.4/48(، الن م الوراج )٩/314اجملموع )
وقوووال شووويخي أبوووو حممووود: البيوووع يف مثووول رووو ا تووورَّج علوووم قوووويل بيوووع    يف النهايوووة: "والووو ي جوووا  (6)

". هنايوووة املطلووو   صوووريح ال شوووك فيوووه  :ذكوووره  للقطوووع الفسووواد. ورووو ا الووو ي  الغاسووو ، وال وجوووه
(5/3٩5.) 

 يف )ز(: ومعرفته. (7)
 (.3/35الوسي  ) (8)
 (.4/50فتح العزيز ) (٩)
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أن موضوووعها فلوووو اعوووه صووورب  واملشوووتي يظووون أهنوووا علوووم مسوووتٍو مث ان أن حتتهوووا دّكوووة، أو 
مرتفع، فهل يتبني بطو ن العقود أو يصوح ويثبوت للمشوتي اخليوار؟ فيوه وجهوان، أحودمها 

 / : أنوه-وجزم به مجاعوة-أنه يتبني البط ن، وأظهرمها : -ورو اختيار الشي  أيب حممد-
 .(1)يصح ويثبت له اخليار

ــث: مل إن  (2)لوووو اع مسنوووا يف ظووورف رأ  أعووو ه موووع ظرفوووه أو دونوووه: ]صوووح[ الينالـ
 .(3)الظرف، وك ا لو اع جز ا شاسعا منه تلف أجزا خي

يووع مفووردا بوودررم، فووإن كووان الظوورف قوواب  للب (4)ولووو قووال بعتكووه بظرفووه كوول )رطوول( 
: أنوووه -عنووود االموووام-فوووإن علموووا وزهنموووا: صوووح اتفاقوووا، وإن جهووو ه: فوجهوووان، أصووورهما 

وإن كان الظرف  ،(6): أنه ال يصح-عند اجلمهور وقطع به مجاعة-، وأصرهما  (5)يصح
 .(7)غري متقوم: فهو اطل

وخرجه االمام علم اجلمع بني الشا  واخلنزير، قال االمام: ولو قال: بعت السمن   
كوووو ا   (٩)أحوووو  زنووووة الظوووورف: ]مل يصووووح[ (8)رطوووول بكوووو ا علووووم أن أزنووووه بظرفووووه ]وال[ كوووول

 

(،  ٩/314(، اجملمووووووع )4/50(، فوووووتح العزيوووووز )3/36(، الوسوووووي  )5/3٩5هنايوووووة املطلووووو  )  (1)
 (.1/2٩2األشباه للسبكي )

 طوب.رك ا يف )ز(، ويظهر يف ) (: مل يصح، لكنه مش (2)
 (31٩-٩/318(، اجملموع )3/376(، الروضة )5/٩٩(، البيان )3/521الته ي  ) (3)
 يف )ز(: بطل. (4)
 (.3/522(، الته ي  )5/3٩7هناية املطل  ) (5)
(،  5/43(، حبوور املوو ر  )5/323ورووو قووول املوواوردي، وصوورره العموورا  والنووووي. احلوواوي )  (6)

 (.٩/31٩ع )(، اجملمو 3/376(، الروضة )5/100البيان )
 (.٩/31٩(، اجملموع )5/3٩8هناية املطل  ) (7)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: وإال. (8)
  :وإن قووالملثبووت رووو املوافوومل ملووا يف النهايووة واجملموووع، قووال االمووام: "يف ) ( و)ز(: صوح، لكوون ا  (٩)

ه  بك ا علم أن أزنه بظرفه، وال أحو  وزن الظورف، فهو ا اطول  ألنو   بعتك ر ا السمن كل مونّ 
= 

 /أ[103]
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 بني أن يعلما وزن الظرف أو ال. (1)أطلقوه، ومل ]يفرقوا[

لمووا وزن السوومن والظوورف، كمووا لووو قووال: نبغووي أن جيوووز إذا عوقووال ابوون الصووباغ: ي
ن، بعتوووك الصووورب  علوووم أن أنقصوووك صووواعا واحتسووو  مثنوووه عليوووك وروووي معلوموووة الصووويعا

قوووال النووووووي: "وموووراده موووا قالوووه ابوووون الصوووباغ، فهوووو كثوووري النقوووول  (2)وحكووواه املتوووويل وجهوووا
 .(3)عنه"

وزن معوه الظوورف مث رو ا السومن كوول رطول بودررم علوم أن يو  (4)ولوو قوال: ]بعتوك[ 
 .(5)صح اتفاقا   وزن الظرف: 

بعشووور  علووووم أن أزنووووه بظرفووووه مث أسوووق  موووون الووووثمن بقسووووطه وزن  ولوووو قووووال بعتكووووه 
الظرف، فإن كا  عاملني بقدر وزن الظرف وقدر قسوطه: صوح، وإن جهو ه أو أحودمها: 

لظورف ، ا ف ما لو قوال بعتكوه كول رطول بودررم أزنوه بظرفوه مث أسوق  وزن ا(6)مل يصح

 

ورووو ا قوووولع    ،وجوووه العقووود علوووم السووومن، مث شووور  أن يتسووولم موووا لوووي  بسووومن بووودال عووون السووومن
 (.٩/31٩، اجملموع )(5/3٩7ل  ). هناية املط"متناقض  ف  ينعقد البيع 

 .يفرقارك ا يف )ز(، ويف ) (:   (1)
 (.٩/31٩(، اجملموع )5/٩٩(، البيان )43-5/42حبر امل ر  ) (2)
مث حكووووم كوووو م ابوووون الصووووباغ عوووون بعووووض    ،رواي  كوووو م األصوووورابوحكووووم الوووو قووووال النووووووي: "  (3)

".  أو موا قالوه ابون الصوباغ فهوو كثوري النقول عنهموا  ،ومل يسمه ومراده موا نقلوه املتوويل ،األصراب
 (.٩/31٩اجملموع )

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 (.٩/31٩وع )(، اجملم5/43(، حبر امل ر  )5/3٩7(، هناية املطل  )5/323احلاوي ) (5)
فصوار الوثمن    ؟ألهنما ال يعلمان رل يكون املسق  درمهني فيكون الثمن عشر  أو أقل أو أكثور (6)

(،  2/205(، حاشووووويتا قليوووووويب وعموووووري  )٩/320(، اجملمووووووع )5/43حبووووور املووووو ر  ).  جمهووووووال
   (.3/36حاشية اجلمل )
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 .(2)، كما مر(1)فإنه: يصح

رم: صح، ويوزن السمن يف شي  آخر أو يف ولو قال بعتك السمن كل رطل بدر  
ظرفه مث يسق  وزن الظرف بعد تفريغه، قال النووي: "وينبغوي أن أييت فيوه الوجوه السوابمل 

 .(3)يف مثله يف الصرب "

أن علووووووم  -مووووووث –ولووووووو اشووووووت  شوووووويًئا موووووون ذلووووووك يف ظرفووووووه كوووووول رطوووووول بوووووودررم  
 .(4)عارفه ويسق  للظرف أرطاال معينة من غري وزن: مل يصح قطيوزن بظ

قووووووال املوووووواوردي وغووووووريه: "ولووووووو اعووووووه يف ظرفووووووه كوووووول رطوووووول بكوووووو ا علووووووم أن  وووووو  
الظوووووورف موووووون الوووووووزن فلووووووو فعوووووول ذلووووووك يف اجلاموووووودات الوووووويت ال تتوقووووووف علووووووم الوووووووزن يف 
ظوووووووورف، كالوووووووودقيمل فوجهووووووووان أحوووووووودمها: ال يصووووووووح ورووووووووو مقتضووووووووم قووووووووول أيب إسووووووووراق، 

، ورووووووووو مقتضووووووووم  (6): يصووووووووح"-(5)رريوووووووور  / ورووووووووو مقتضووووووووم قووووووووول ابوووووووون أيب-اثنيهمووووووووا و 

 

ر   . حبوور املوو  الظوورففوو  يضوور جهالووة وزن     ألن حاصووله بيووع السوومن مجيعووه كوول رطوول بوودررم  (1)
 (.٩/320(، اجملموع )5/43)

 يف املسألة السابقة. (2)
 (.٩/31٩اجملموع ) (3)
".  وروو ا موون املنكوورات ا رمووة الوويت تقووع يف كثووري موون األسووواق  ،ألنووه غوورر ظوواررقووال النووووي: "  (4)

 (.2/362(، مغين ا تاج )4/56(، الن م الوراج )٩/321اجملموع )
  ،شوووورل تتصوووور املووووز ،  الفقيووووه الشووووافعي،  أيب رريوووور ن بوووون احلسووووني بوووون  احلسوووو رووووو: أبووووو علووووي،    (5)

وانتهوووووووت إليوووووووه إماموووووووة  ،  وعلووووووومل عنوووووووه الشووووووورل أبوووووووو علوووووووي الطوووووووربي، ولوووووووه مسووووووواسل يف الفوووووووروع
 ه(. 345، )ت: العراقيني

(، وفيوووات  113-1/112(، طبقوووات الفقهوووا  للشوووريازي )8/253ترمجتوووه يف: اتريووو  بغوووداد )  
 (.2/75األعيان )

 (.5/323احلاوي ) (6)

 /ب[103]
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 .(1)ك م اجلمهور، وقال النووي: "رو الصواب"
قوووووال البغووووووي: "ولوووووو اع املسوووووك يف فأرتوووووه كووووول مثقوووووال بووووودينار فهوووووو كالسووووومن  

 .(2)بظرفه يف مجيع ما تقدم"
 .(3)العلم بصفاته بطريمل الرؤية ملبيع:العلا  من واوه  الواه الينالث

ويف اشووووووتا  رؤيووووووة املشووووووتي املبيووووووع حوووووو، ال يصووووووح بيووووووع العووووووني الغاسبووووووة قوووووووالن،  
ورووووووو القوووووودم وأحوووووود قووووووويل اجلديوووووود، قووووووال املوووووواوردي: ونوووووو  عليووووووه يف سووووووتة  -أحوووووودمها 

: أنووووووووه -(6)والوووووووورواي  (5)، وصوووووووورره البغوووووووووي(4)كتوووووووو  ونسووووووووبه إىل اختيووووووووار اجلمهووووووووور
املوووووواوردي: ونوووووو  عليووووووه يف سووووووتة  ورووووووو املشووووووهور اجلديوووووود، قووووووال -نيهمووووووا واث، (7)يصووووووح

 والبويطي:  (٩)والربيع (8)كت ، ورو امل ر  واختيار املز 

 

 (.٩/321اجملموع ) (1)
 (.3/522الته ي  ) (2)
 (.3/36الوسي  ) (3)
 (.5/18احلاوي ) (4)
 (.3/282الته ي  ) (5)
 (.110حلية املفمن واختيار املوقن )ص (6)
وبيووووووع عووووووني    ،ال الشووووووافعي: "وال جيوووووووز موووووون البيوووووووع إال ث ثووووووة بيووووووع عووووووني بعينهووووووا حاضوووووور قوووووو   (7)

(،  233، اللبوووووووواب )ص(3/38اخليووووووووار فيهووووووووا". األم )فهووووووووو    ،فووووووووإذا رآرووووووووا املشووووووووتي  ،غاسبووووووووة
 (.3/36الوسي  )

 (.8/172تتصر املز  ) (8)
والربيووووع بوووون سووووليمان بوووون عبوووود اجلبووووار بوووون كاموووول امل  املصووووري،  أبووووو حمموووود رووووو:    (٩) ،  ال رادي الووووو وُوووو

ورووووووووو الوووووووو ي رو  أكثوووووووور كتبووووووووه، وقووووووووال الشووووووووافعي يف حقووووووووه:    ،صوووووووواح  االمووووووووام الشووووووووافعي
اي ربيووووع،  "، وكووووان يقووووول لووووه:  "مووووا خوووودمين أحوووود مووووا خوووودمين الربيووووع "  ، وقووووال:"الربيووووع راويوووويت"

 ه(. 270"، )ت: لو أمكنين أن أطعمك العلم ألطعمتك
(، طبقووووووووووات  2٩2-2/2٩1(، وفيووووووووووات األعيووووووووووان )1/٩8ترمجتووووووووووه يف: طبقووووووووووات الفقهووووووووووا  )  

 (.136-1/134الشافعيني )
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 .(1)أنه ال يصح
سووووواد، جيوووووزم الف (3)أنوووووه كوووووان إذا سوووووئل عووووون رووووو ه املسوووووألة )ال( (2)وعووووون اخلضوووووري

 .(5)فالقياس فسادهيصح اخلرب  (4)ول: إن ]مل[بل يق
وال يشووووت  مرتبووووة أخووووور  موووون املعرفوووووة فوووووق مرتبوووووة الرؤيووووة، فووووو  يشووووت : الووووو وق  

يف املووووووووو وقات، وال الشوووووووووم يف املشووووووووومومات، وال اللمووووووووو  يف الثيووووووووواب علوووووووووم املووووووووو ر  
أهنووووووا  بعيووووود: (8)، لكووووون فيووووووه ]وجوووووه[(7)، وادعوووووم الغوووووزايل نفووووووي اخلووووو ف فيوووووه(6)املشوووووهور

 

يووووووار الرؤيووووووة وال بيووووووع  قووووووال الربيووووووع: رجووووووع الشووووووافعي فقووووووال: وال جيوووووووز بيووووووع خجووووووا  يف األم: "  (1)
أال الشووووووافعي، رمحووووووه هللا روووووو ا البيووووووع يف القوووووودم  "، وقووووووال البيهقووووووي: "الشووووووي  الغاسوووووو  بعينووووووه

اب الصوووووورف، والصوووووولح، وغريمهووووووا، مث رجووووووع عنووووووه، فقووووووال: ال جيوووووووز بيووووووع خيووووووار الرؤيووووووة  يف كتوووووو 
 .(8/٩معرفة السنن واآلاثر )، (3/75)". األم ملا فيه من الغرر

ي والشوووووووووووريازي والغوووووووووووزايل والرافعوووووووووووي والنوووووووووووووي. احلووووووووووواوي  ورووووووووووو ا القوووووووووووول صووووووووووورره املووووووووووواورد  
(، ا ووووووووووورر  261(، اخل صوووووووووووة للغوووووووووووزايل )ص1/280(، الووووووووووووجيز )1/88(، التنبيوووووووووووه )5/18)

 (.٩/2٩0(، اجملموع )1/460للرافعي )
ولوه يف املو ر     ،كبار أصراب القفوال، من  حممد بن أمحد اخلضري املروزي ،عبد هللارو: أبو  (2)

بفووتح  ، وقيوول:  إسووكان الضووادقيوول: بكسوور اخلووا  و -، واخلضووري  خلراسووانيون وجوووه غريبووة نقلهووا ا
توووويف يف  ه: اخلضووور، )قوووال ابووون خلكوووان: ": نسوووبة إىل بعوووض أجوووداده امسووو -اخلوووا  وكسووور الضووواد
 "(.ماسة  اعشر الثمانني والث 

(، طبقووات  216-4/215(، وفيووات األعيووان )2/276ترمجتووه يف: هتوو ي  األمسووا  واللغووات )  
 (.101-3/100رب  )الشافعية الك

 يف )ز(: مل. (3)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 (.4/53فتح العزيز ) (5)
(،  2/362(، مغوووين ا تووواج )٩/5٩(، كفايوووة النبيوووه )٩/2٩5(، اجملمووووع )4/64ز )فوووتح العزيووو   (6)

 (.1/226هناية الزين )
 (.37-3/36الوسي  ) (7)
 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز( (8)



 حملققالنص ا

     _______ _______ 307 

 .(1)تشت 
وال يشوووووووووت : كوووووووووون املشوووووووووتي مووووووووون أرووووووووول املعرفوووووووووة املبيوووووووووع، فلوووووووووو رأ  جوووووووووورر   

، وعووووووون الشوووووووي  أيب إسوووووووراق (2)ال يعلوووووووم اجلوووووووورر مووووووون الزجووووووواج: صوووووووح فاشوووووووتارا وروووووووو
، وحكووووووووووم القاضووووووووووي وجهووووووووووني يف االكتفووووووووووا  الرؤيووووووووووة يف (3)الشووووووووووريازي: أنووووووووووه يشووووووووووت 

 املع ون رخ   كثري  ال يعرف قدررا.
وررنووووووه عنوووووود الشووووووي  أيب حمموووووود، قووووووال االمووووووام:  اسوووووو ن يف ربووووووة الغوجيووووووري القوووووووال
، وقطووووووع (5)، فوووووإن صووووووررنامها ثبوووووت اخليووووووار فيهموووووا عنوووووود الرؤيوووووة(4)ومهوووووا أوىل الصوووووورة

 املاوردي رنه يشت  يف املررون: أن يراه الرارن واملرهتن.

إذا اع مووا مل يوره رن ملكووه إبرا أو  إحــدامها:واختلوف األصوراب يف مسووألتني، 
ورآه املشووووتي علووووم طوووورق أحوووودرا: أنووووه علووووم القووووولني فيمووووا مل يووووره   وكيوووول أو ويل، شوووورا

، (7)، والثووا : فيووه قوووالن مرتبووان عليووه، وأوىل الووبط ن، وبووه قووال أكثوور املووراوز (6)املشووتي
، فووإن مل (٩): فيووه قوووالن مرتبووان، وأوىل الصوورة- (8)وبووه قووال أكثوور )العووراقيني(-والثالووث 

 

 (.٩/5٩(، كفاية النبيه )٩/2٩5اجملموع )(، 4/64فتح العزيز ) (1)
 (.4/4٩(، الن م الوراج )٩/2٩٩(، اجملموع )4/23٩فتح العزيز ) (2)
 (.4/4٩الن م الوراج ) (3)
 (.4/15هناية املطل  ) (4)
وهلوووو ا قيوووول: إ  إذا  والوووو ي ذكووووره الرافعووووي والنووووووي عكوووو  مووووا قالووووه املفلووووف، قووووال الرافعووووي: "  (5)

(، اجملموووووووع  4/52العزيووووووز )". فوووووتح  إذ ال حاجوووووة إليووووووه   فوووووو  خيوووووار عنوووووود الرؤيووووووة  ،رنامهاصووووور
(٩/2٩1.) 

 (.٩/2٩0(، اجملموع)3/284(، الته ي  )5/15والصريح: أنه ال يصح. هناية املطل  ) (6)
 (.3/284(، الته ي  )3/37(، الوسي  )5/15هناية املطل  ) (7)
 يف )ز(: العراقيون. (8)
 (.3/37(، الوسي  )5/15ل  )هناية املط (٩)
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 لبط ن.أوىل امعا، ف (1))يرايه(

أو أحوودمها،  (2)حملهمووا: طوورق، أحوودرا: أهنمووا فيمووا مل )يوورايه( وخيوورج موون ذلووك، يف
واثنيهمووا: أهنمووا فيمووا مل يووره املشووتي أمووا  / (3)وصوورره مجاعووة موونهم ابوون الصووباغ واملتووويل

: (5)، واثلثهووا: أهنمووا فيمووا مل يووره املشووتي أمووا ]مووا رآه[(4)مووامل يووره البوواسع: فوو  يصووح قطًعووا
 .(6)فيصح قطًعا

ويف جرايهنمووووا يف بيووووع األعيووووان احلاضوووور  الوووويت مل توووور طريقووووان، أحوووودمها: جرايهنمووووا  
إسوراق وابون  (8)ونسبه املواوردي إىل أكثور األصوراب، وقوال: إن )أا(-، والثا  (7)فيها

 .(10): رؤيتها قطعا(٩): )يشت (-إليه أيب ررير  أشارا
رأس  جعلها أجر ، أو صاحل عليها، أو جعلهواوجيراين فيما لو أجر عينا غاسبة، أو 

موووال سووولم مث سووولمها يف اجمللووو ، أو جعلهوووا صوووداقا، أو عوضوووا يف خلوووع، أو عفوووم عووون 
القصوواص عليهووا، ويصووح النكووال والعفووو، ويقووع الطوو ق قطعووا، فووإن مل نصوورره: وجوو  

 

 يف )ز(: يراه. (1)
 يف )ز(: يراه. (2)
(، اجملمووع  3/370(، الروضوة )4/51(، فوتح العزيوز )5/82ورو موا صورره النوووي. البيوان ) (3)

(٩/2٩0.) 
 (.2/32٩املصادر السابقة، الفروق ) (4)
املثبووت رووو املوافوومل ملووا  غووري صووريح، و يف ) ( و)ز(: "أمووا مووامل يووره البوواسع فيصووح قطعووا"، وروو ا    (5)

والثالوووووث: إن رآه املشوووووتي، صوووووح قطعوووووا، وإال،  ، حيوووووث قوووووال: "(3/370)جوووووا  يف الروضوووووة  
 ".  فالقوالن 

 (.٩/2٩0(، اجملموع )3/370الروضة )(، 4/51فتح العزيز ) (6)
 (.3/370(، الروضة )4/51(، فتح العزيز )4/356(، حبر امل ر  )5/23احلاوي ) (7)
 ز(: أيب.يف ) (8)
 يف )ز(: ال يشت . (٩)
 (.5/24احلاوي ) (10)

 /أ[104]
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 .(1)نهمهر املثل يف النكال واخللع، ودية املعفو ع
، فإنوووه قوووال: (2)له ذكووورا إال يف فتووواو  ابووون الصووو ورووول جيوووراين يف الوقوووف؟ مل أر لووو 
 وقاساه علم اهلبة والررن. (4)، وك ا قاله النووي(3)جيوز علم األصح وال خيار له إذا رآه

جيراين فيها كغريرا، والثا : القطع طريقان، أحدمها:  ( 5) ويف جرايهنما يف املساقا  
 . (6)لصرةبعدم ا

وإذا صررنا من الباسع بيع ما مل يوره، ففوي ثبووت اخليوار لوه عنود الرؤيوة: وجهوان،  
، (8): نعوم كاملشوتي-(7)وجزم به الشي  أبو حامد وأصورابه، وصورره الغوزايل-أحدمها 
 .(10)  لبعده من اخليار: ال-(٩)وبه قال القفال واملراوز  وصرره االمام-واثنيهما 

 

 (.3/370(، الروضة )4/52(، فتح العزيز )3/284الته ي  ) (1)
قووال الزركشووي: "وظوون بعضووهم أن املسووألة ال تعوورف لغووري ابوون الصوو ل، ولووي  كمووا قووال، فهووي    (2)

الرؤيوة    عبودا قبول  ملوا سوئل عون مون اشوت –منقولة يف فتاو  القفال..."، قال القفال يف فتاويه  
: "وجو  أن ال ينفو  العتومل..."، مث قوال: "وكو ا لوو قفوه قبول الرؤيوة مل  -فأعتقه رل ينف  العتمل؟

 .(5٩2اخلادم )ص(، 18٩جيز". فتاو  القفال )ص
 (.1/362فتاو  ابن الص ل ) (3)
 .(٩/2٩0(، اجملموع )5/316الروضة ) (4)
ر ليقوووم بسووقيه، وعموول سوواسر مووا  أن يوودفع الرجوول شوو ره إىل آخوو موون السووقي، ورووي:  :  املسوواقا   (5)

 .ألن السقي أنفع أعماهلا  مسيت ب لكو  ، تاج إليه، جبز  معلوم له من مثره
 (.5/2٩1(، الن م الوراج )1/314(، املطلع )1/216حترير ألفا  التنبيه )     

(،  3/285(، التهوووو ي  )1/401ز )(، الوووووجي2/237والصووووريح: عوووودم الصوووورة. املهوووو ب )  (6)
 (.5/247(، هناية ا تاج )6/108(، حتفة ا تاج )5/151(، الروضة )7/254البيان )

 (.3/37الوسي  ) (7)
 (.2٩4-٩/2٩3(، اجملموع )4/63(، فتح العزيز )3/286الته ي  ) (8)
 (.5/15هناية املطل  ) (٩)
اجملموووع    (،4/63فووتح العزيووز )(،  3/286وصوورح روو ا الوجووه: البغوووي والنووووي. التهوو ي  )  (10)

 (.٩/53(، كفاية النبيه )2٩3/٩)
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، لكووووون يف مسوووووألة (1)ال خيوووووار لوووووهمعيبًوووووا فبوووووان سوووووليما: وكووووو لك لوووووو ظووووون املبيوووووع 
 االستشهاد وجه: أنه يثبت له اخليار.

 .(2)وقال صاح  امله ب: "ولو اع ثوا ظنه مخسة أذرع، فإذا رو عشر  خيري" 
كثووريون، أحوودمها: أنووه : يف صوورة بيووع األعمووم وشووراسه: طريقووان أطلقهمووا  الينانيــة 

، (3)إن أبطلنوواه: أبطلنووا روو ا، وإن صووررناه: صووح علووم القووولني يف شوورا  الغاسوو  وبيعووه
ويقوووم وصووف غووريه لووه مقووام رؤيتووه، كقيووام إشووار  األخوورس مقووام نطقووه، واثنيهمووا: القطووع 

 ، وبنامهوا(7)، واألول: أصح عند ا واملي(6)والرافعي (5)، ور ا أظهر عند القاضي(4)املنع
لرؤيوووة واالجووواز  والفسووو  إذا علوووم أنوووه رووول للبصوووري أن يوكووول ا (٩)مووونهم االموووام (8)طاسفوووة

 

(، كفايووووووة النبيووووووه  2/571(، فتوووووواو  ابوووووون الصوووووو ل )3/287(، التهوووووو ي  )3/37الوسووووووي  )  (1)
(٩/53.) 

يف املهوو ب ذكوور وجهووني، أحوودمها: خيووري البوواسع، والثووا : يبطوول البيووع، والوورواي  قووال يف البروور:    (2)
(،  5/40(، حبور املو ر  )2/55"امل ر  املنصوص: يصح البيع، والبواسع اخليوار". املهو ب )

 (.12/336(، تكملة اجملموع للسبكي )٩/254كفاية النبيه )
نوه إن جووز  بيوع الغاسو  ففوي بيوع األعموم: وجهوان، قوال يف  وال ي يف فتح العزيز، والروضة: أ (3)

  ،إن مل جيووووووز بيووووووع الغاسوووووو  وشووووووراؤه، مل جيووووووز بيووووووع األعمووووووم وشووووووراؤه، وإال، فوجهووووووان الروضووووووة: "
 (٩/302(، اجملموع )3/370(، الروضة )4/52فتح العزيز ) ".أيضا أصرهما: ال جيوز

 (.5/433طل  )(، هناية امل5/338(، احلاوي )8/186تتصر املز  ) (4)
 (.٩/53كفاية النبيه )  (5)
فوووووتح العزيوووووز    ذكووووور الرافعوووووي: أن األكثووووورين علوووووم القطوووووع املنوووووع، وقوووووال النوووووووي: إنوووووه املووووو ر .  (6)

 (.٩/302اجملموع ) ،(4/53)
نقل ر ا ابن الرفعة، وما جا  يف اللبواب واملقنوع: روو القطوع املنوع، قوال يف اللبواب: "وال جيووز   (7)

واألكمووه: موون خلوومل أعمووم، وقووال يف املقنووع: "وال جيوووز أن يبيووع األعمووم    بيووع األكمووه حبووال"،
لعموم:  األعيان اليت مل يشاردرا قبل العمم وال أن يشتيها...، أما األعيان اليت شواردرا قبول ا

 .(54-٩/53كفاية النبيه )،  (465)ص، املقنع (232اللباب )ص في وز...".
 .(2/524(، حلية العلما  )3/37الوسي  ) (8)
 (.434-5/433هناية املطل  ) (٩)
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، (1)ررنا منووه شوورا  الغاسوو ؟ وفيووه وجهووان أحوودمها: ال، وصوورره الشووي  أبووو حاموودصوو 
بو لك خورّج شوراؤه علوم قوويل  (3)، فوإن جووز  )التوكيول((2): نعم-عند الرافعي-وأظهرمها 

 .(4)البط ن / شرا  الغاس ، وإن منعناه قطعنا
: أن استقصووا  األوصوواف (5)لووم اخلوو ف اآليتع -موونهم ا وواملي-وبنامهووا طاسفووة  

علوووم وجوووه يفيووود االحاطوووة جبميوووع املقاصووود رووول يقووووم مقوووام الرؤيوووة حووو، ينعقووود البيوووع بيوووع 
، قطعنوا (6)علوم قوويل بيوع الغاسو  وإن قلنوا: المورأي؟، فوإن قلنوا: يقووم مقوام الرؤيوة، فهوو 

 البط ن.
علم  (8)عينا، )وخلعه(داقه ، وإص(7)و رج علم الطريقني: إجارته، )وررنه، وربته(

، -(10)غوري قوادل يف الواليوة (٩)علم القول: رن )العموم(-علم عني  عني، وتزوجيه موليته
 .(11)ويرجع إىل مهر املثلفإن مل نصرره: مل يثبت املسمم يف الصداق واخللع، 

، وقووال (13)، وصوورره النووووي(12)قووال املتووويل: واملوو ر  أن لووه أن يكاتوو  عبووده 

 

 (.٩/54كفاية النبيه )  (1)
 (.3/377(، الروضة )4/52فتح العزيز ) (2)
 يف )ز(: التوكل. (3)
 (.4/52(، فتح العزيز )3/38ي  )(، الوس5/434هناية املطل  ) (4)
 (.316يف )ص (5)
(، الروضوووة  56-4/55(، فوووتح العزيوووز )1/280(، الووووجيز )3/38وروووو الصوووريح. الوسوووي  )  (6)

 (.٩/54(، كفاية النبيه )3/372)
 يف )ز(: وربته، وررنه. (7)
 يف )ز(: جعله. (8)
 يف )ز(: األعمم. (٩)
(، منهوووووواج  7/552(، فووووووتح العزيووووووز )٩/173(، البيووووووان )2/12لصووووووريح. الوووووووجيز )ورووووووو ا  (10)

 (.4/255مغين ا تاج ) (،207الطالبني )ص
 (.3/371(، الروضة )53-4/52فتح العزيز ) (11)
 (.4/52فتح العزيز ) (12)
 (.٩/303(، اجملموع )3/371الروضة ) (13)
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 .(2)، وله أن يفجر نفسه، وأن يشتيها ويقبل الكتابة عليها(1)البغوي: ال
، وقوال مجاعوة مونهم الغوزايل: (3)ويف صرة قبضه يف الدين واهلبة: اخل ف يف شوراسه

، (6)، وصووورح الرافعوووي: املنوووع يف الووودين(5)وأوىل الصووورة (4)]عليوووه[اخلووو ف رنوووا مرتووو  
 .(7)وجزم به املتويل

نووا ال يصووح شووراؤه، ري مث عمووي قبوول رؤيتووه، فووإن قل ولووو اشووت  شوويئا غاسبووا ورووو بصوو 
 .(8)ففي انفساا البيع: وجهان

، وقوووووال األصوووووراب: إذا أسووووولم يف (٩)ن  الشوووووافعي علوووووي صووووورتهفووووو وأموووووا سووووولمه 
سووووولما فوووووإن كوووووان يعووووورف األوصووووواف رن عموووووي بعووووود أن بلوووووج سووووون شوووووي  أو اع شووووويئا 

، (11)ن، ويف قبضوووووووه لنفسوووووووه: الوجهوووووووا(10)التمييوووووووز: صوووووووح، مث يوكووووووول مووووووون يقوووووووبض عنوووووووه

 

 (.3/535الته ي  ) (1)
(، كفايوووووة النبيوووووه  ٩/303(، اجملمووووووع )536-3/535 ي  )(، التهووووو 5/434هنايوووووة املطلووووو  )  (2)

(٩/55.) 
والصووووريح: ال يصووووح  ألنووووه ملووووك  فكووووان كعقوووود البيووووع، ولووووي  رووووو موووون أرلووووه. فووووتح العزيووووز    (3)

 (.132-131(، املطل  العايل )ص٩/303(، اجملموع )4/53)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 (.3/38". الوسي  )رألنه فعل يبعد عن الغر ايل: "قال الغز  (5)
 (.4/53فتح العزيز ) (6)
 (.132املطل  العايل )ص (7)
(، كفايووووة النبيووووه  3/535(، التهوووو ي  )5/433والصووووريح: أن العقوووود يبطوووول. هنايووووة املطلوووو  )  (8)

(٩/54.) 
 (.3/38(، الوسي  )8/186تتصر املز  ) (٩)
 (.٩/303موع )(، اجمل3/371(، الروضة )4/53)(، فتح العزيز  3/535الته ي  ) (10)
  اجملمووووووع(،  4/53فوووووتح العزيوووووز )(،  5/340أصووووورهما: ال يصوووووح قبضوووووه لنفسوووووه. احلووووواوي )  (11)

(٩/303). 
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مووووووووه ورووووووووو: الوووووووو ي ولوووووووود أعمووووووووم ، أو رن عمووووووووي قبوووووووول (1)وإن مل يعرفهووووووووا رن كووووووووان أكن
وروووووو رأي ابووووون  (3)والبغووووووي (2)التمييوووووز: فوجهوووووان، أحووووودمها: ال يصوووووح، ورجروووووه املتوووووويل

، فوووووووإن صوووووووررناه (5): أنوووووووه يصوووووووح-عنووووووود العوووووووراقيني وغوووووووريرم-، وأصووووووورهما (4)سوووووووريج
أموووووا إذا كوووووان غوووووري معوووووني فهوووووو   فووووو لك إذا كوووووان رأس املوووووال موصووووووفًا معينوووووا يف اجمللووووو ،

 .(6)كبيع األعيان الغاسبة
ولو رأ  شيًئا مما ال يتغري، مث عمي: صح بيعه وشراؤه له علم امل ر  يف صرته  

 .(7)من البصري
وكووووول تصووووورف ال يصوووووح مووووون األعموووووم، فسوووووبيله أن يوكووووول فيوووووه، ويصوووووح ذلوووووك   
 .(8)للضرور 

 فرع: 
 :(٩)ها رنا سبع عشر  مسألةاألعمم خيالف البصري يف مساسل كثري  ذكر من 

ويكووووووووووووووووووووووووره -2، (11)والثيوووووووووووووووووووووووواب يف قووووووووووووووووووووووووول (10)ال جيتهوووووووووووووووووووووووود يف ]األوا [ -1

 

 (.2/46(، هت ي  األمسا  واللغات )6/2247الصرال ) (1)
 (.٩/303اجملموع ) (2)
 (.3/535الته ي  ) (3)
(،  5/434املطلوو  )  (، هنايووة5/33٩(، احلوواوي )8/186ورووو اختيووار املووز . تتصوور املووز  )  (4)

 (.4/53فتح العزيز )
 (.٩/303(، اجملموع )3/371(، الروضة )4/53فتح العزيز ) (5)
 املصادر السابقة. (6)
 (.٩/303(، اجملموع )3/371(، الروضة )3/535(، الته ي  )5/433هناية املطل  ) (7)
 (.٩/303(، اجملموع )3/371(، الروضة )4/53فتح العزيز ) (8)
 (.٩/304(، اجملموع )424)صاللباب   (٩)
 .املوافمل ملا يف اجملموعرك ا يف )ز(، ويف ) (: األذان، واملثبت رو  (10)
(،  1/1٩6(، اجملمووع )1/78(، فوتح العزيوز )1/11٩والصريح: جوواز االجتهواد. الووجيز ) (11)

 (.1/252األشباه للسيوطي )
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وال -4 (2)وال جيتهوووووووووووووووووود يف القبلووووووووووووووووووة-3، (1)أن يكووووووووووووووووووون مووووووووووووووووووفذ  إال مووووووووووووووووووع بصووووووووووووووووووري
، (4)والبصووووووووووووري أوىل منوووووووووووووه بغسووووووووووووول امليوووووووووووووت-5، (3)مجعووووووووووووة عليوووووووووووووه إذا مل جيووووووووووووود قاسوووووووووووووًدا

وال  ووووووووووووول -8، (6)هوتكوووووووووووووره ذكاتووووووووووووو -7، (5)وال حوووووووووووووج عليوووووووووووووه إذا مل جيووووووووووووود قاسووووووووووووودا-6
وال يصوووووووووووووووووح بيعوووووووووووووووووه -٩، (7)أو سووووووووووووووووهم يف األصوووووووووووووووووح / صوووووووووووووووويده إبرسوووووووووووووووووال كلووووووووووووووووو 

وشوووووووووووووراؤه وإجارتوووووووووووووه وررنوووووووووووووه وربتوووووووووووووه ومسووووووووووووواقاته وحنوروووووووووووووا مووووووووووووون التصووووووووووووورفات علوووووووووووووم 
وال جيووووووووووووووووووووز -11، (٩)وال جيووووووووووووووووووووز كونوووووووووووووووووووه وصووووووووووووووووووويا يف وجوووووووووووووووووووه-10، (8)املووووووووووووووووووو ر 

وال يكوووووووووووووون وليوووووووووووووا يف النكوووووووووووووال يف -12، (10)أحووووووووووووود الووووووووووووووجهنيمكاتبوووووووووووووة عبوووووووووووووده يف 
وال تفخوووووووووووووووو  عووووووووووووووووني البصووووووووووووووووري -14، (12)زئ يف الكفووووووووووووووووار وال جيوووووووووووووووو -13، (11)وجووووووووووووووووه

 

 (.1/20٩(، الروضة )2/71(، البيان )1/103األم ) (1)
(، اجملمووووووووع  1/221(، الوسوووووووي  )1/285(، هنايوووووووة املطلووووووو  )424تفووووووواق. اللبووووووواب )صاال  (2)

(1/1٩6.) 
 (.4/486(، اجملموع )2/300فتح العزيز )(، 2/334الته ي  ) (3)
 (.1/250(، األشباه للسيوطي )٩/304اجملموع ) (4)
 (.2/218(، مغين ا تاج )٩/304(، اجملموع )4/14احلاوي ) (5)
 (.٩/76: "حتل ذكا  األعمم ب  خ ف، ولكن تكره كرارة تنزيه". اجملموع )قال يف اجملموع (6)
 (.4/255(، التدري  يف الفقه الشافعي )٩/77)(، اجملموع  4/542البيان ) (7)
 .وما بعدرا (310سبقت ر ه املساسل يف )ص (8)
(، األشووباه  ٩/304(، اجملموووع )7/26٩العزيووز )  (، فووتح5/107واألظهوور: اجلووواز. التهوو ي  )  (٩)

 (.1/252للسيوطي )
 (.311األصح اجلواز، سبقت يف )ص (10)
 (.311نه يكون وليا، سبقت يف )صوالصريح: أ (11)
 (.٩/304(، اجملموع )326-15/325(، احلاوي )8/400تتصر املز  ) (12)

 /أ[105]
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وال جهوووووووووووووووووووووووواد -16، (2)وال يكووووووووووووووووووووووووون سوووووووووووووووووووووووولطا  وال قاضوووووووووووووووووووووووويا-15، (1)بعينووووووووووووووووووووووووه
وال تقبووووووووووووووووول شوووووووووووووووووهادته  إال فيموووووووووووووووووا حتملوووووووووووووووووه قبووووووووووووووووول العموووووووووووووووووم، أو -17، (3)عليوووووووووووووووووه

 .(5)من تعلمل به (4)االستفاضة، )أو علم(

  

 

 (.15/400(، كفاية النبيه )٩/304(، اجملموع )10/231فتح العزيز ) (1)
 (.٩/304(، اجملموع )8/167(، الته ي  )16/155احلاوي ) (2)
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك}لعموووووووم قولووووووه تعوووووواىل:    (3)

(، تفسووري  424. وانظوور أيضووا: اللبوواب )ص  ٩1يووة  اآليووة، سووور  التوبووة، اآل {نن من
 (.2/43(، تفسري العز بن عبدالس م )13/185(، حبر امل ر  )2/3٩1املاوردي )

 ما بني القوسني مكرر يف )ز(. (4)
 (.٩/304(، اجملموع )8/225(، الته ي  )43-17/41(، احلاوي )7/٩6األم ) (5)
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 فصل
 ا يشت  ففيه مساسل:يتضمن التفريع علم القولني يف اشتا  الرؤية  فإن قلن

: استقصووووا  األوصوووواف علووووم احلوووود املعتوووورب يف السوووولم، ومسوووواع صووووفته بطريوووومل الوىل
التواتر، رل يقوم مقام رؤيته؟ فيه وجهان، أحدمها: نعم فعلم ر ا يصح البيوع قطعوا، وال 

 .(1)خيار، وأصرهما: ال
اثول البواقي رؤية بعض املبيع رل يقوم مقوام رؤيوة مجيعوه؟ ينظور، فوإن كوان ح الينانية:

  (3)  كرؤيوة ظوارر )صورب  احلبوووب((2)ويسوتدل برؤيتوه علوم حووال اقيوه: كفوم، وصوح البيووع
كاحلنطة، مث ال خيار له إذا رأ  اطنهوا، فوإن خيوالف ظاررروا، ففوي صورة البيوع: قووالن 

، وقطووووع العراقيووووون الصوووورة، فووووإن (4)المووووام: وال وجووووه لووووهعنوووود الشووووي  أيب حمموووود، قووووال ا
 .(5)خليارصررناه: ثبت له ا

، قووال االمووام: "ويقوورب إحلاقووه (7)الصوورب : فقوووالن (6)ولووو اعووه صوواعا موون ]اطوون[
 .(٩)إذا مل يدخله يف البيع" (8) سألة األمنوذج

 

 (.311سبقت املسألة يف )ص (1)
 (.2/358(، مغين ا تاج )3/372الروضة )(، 4/56فتح العزيز )(، 3/38الوسي  ) (2)
 يف )ز(: من صرب  اجلواب. (3)
 (.5/12هناية املطل  ) (4)
 (.٩/58(، كفاية النبيه )3/288الته ي  ) (5)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (6)
 .(٩/2٩0ال يصح. اجملموع ) :والصريح: أن بيع الغاس كقويل بيع الغاس ،   (7)
، ورو املثال ال ي يعمول عليوه،  ما يدل علم صفة الشي ، ورو:  : تعري  كلمة: منوذهاألمنوذج (8)

 .ألنه ال تغيري فيه بزايد وبعضهم يقول: الصواب: النموذج  
 (.1/31(، املع م الوسي  )2/625املصبال املنري ) 

 (.5/12هناية املطل  ) (٩)
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قوووال: إنوووه ال يكفووي رؤيووة ظوووارر  (1)وحكووم املتووويل عوون روايوووة أيب سووهل الصووعلوكي
، وحكواه املتوويل عون الصوعلوكي نفسوه، (2)تقليبها ليعرف حال اطنهوا الصرب ، وال بد من

 والقاضي عنه وعن ابن سريج.
قووال البغوووي: ولووو أراه ظووارر الصوورب ، مث رفعووه واع البوواقي موون غووري رؤيووة  فهووو بيووع 

 .(3)غاس 
، والودقيمل، والتمور إن مل (4)ويف معىن صرب  احلبوب: صورب  اجلووز، واللووز، )والتمور( 
، وفيووه وجووه: أنووه ال (5)  فوورأ  أعوو ه: كفوومحباتووه، ولووو كووان شووي  منهووا يف وعوواتلتصوومل 

 .(7)من غري تفصيل بني امللتصمل وغريه (6)يكفي رؤية التمر يف قواصره
البواب: كفوم، لكون إن اعهوا جزافوا ولو كانت يف بيت فرأ  بعضها من الكو  أو 

 .(8)اشتطت: معرفة سعة البيت وعمقه
اجلموود يف اجملموود ، ورؤيووة املاسعووات يف ظروفهووا، كالعسوول  (٩)ويكفووي رؤيووة ]ظووارر[ 

 

ان إماموا يف الفقوه  ، كوكيلُ عن املعروف الص    ،الع لي  حممد بن سليمان بن حممد رو: أبو سهل،  (1)
 ه(. 36٩، )ت:  فقها  نيسابور، و وعنه أخ  ابنه أبو الطي والنرو والتفسري وغري ذلك، 

(، الووووووووايف  4/204(، وفيوووووووات األعيوووووووان )1/115ترمجتوووووووه يف: طبقوووووووات الفقهوووووووا  للشوووووووريازي )  
 (.3/105ات )الوفي

 (.٩/2٩7(، اجملموع )4/56وصف النووي ر ا القول الش وذ. فتح العزيز ) (2)
 (.3/288الته ي  ) (3)
 يف )ز(: الثمر. (4)
(، مغووووووووين ا تووووووووواج  1/238، كفايووووووووة األخيوووووووووار )(3/372(، الروضوووووووووة )4/56فووووووووتح العزيووووووووز )  (5)

(2/358.) 
 : وعا  يكنز فيه التمر، يتخ  من قص .-بتشديد الرا  وختفيفها- القوونصر  (6)

 (.2/505(، املصبال املنري )1/254تتار الصرال ) 
 (.٩/2٩8والصريح: االكتفا  برؤية أع را. اجملموع ) (7)
 (.٩/2٩7(، اجملموع )4/56(، فتح العزيز )3/288الته ي  ) (8)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (٩)
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 .(1)واخلل واللنب والدب  والزيت والسمن
تهوا ، بول ال بود مون رؤي(2)البطوي  والرموان والسوفرجل / وال يكفي رؤية ظوارر صورب 

 .(4)، ونقل البغوي يف الفتاو : أنه ال يكفي رؤية أحد جان  البطيخة(3)واحد  واحد 
من العن  واخلوا واملشمش والتوني وحنوروا رؤيوة أع روا،  شرا  السلة وال يكفي يف
فاكهوة  (6)، ويف ك م االمام ما خيالفه، فإنه قال: لو اشت  قرطلوة(5)قاله: املتويل والرافعي

، ويكفوووووي رؤيوووووة قوصووووور  الع وووووو  املنضووووود  علوووووم (8()7)فظهووووور فيهوووووا حشوووووو جهلوووووه ]خيوووووري[
 .(٩)الصريح

: -عنود الصويمري-ههما لقطون يف العودل: وجهوان، أشوبويف االكتفا  برؤية أعلم ا

 

 (.3/41٩هناية ا تاج )، (٩/2٩7(، اجملموع )4/56(، فتح العزيز )3/288الته ي  ) (1)
فصوويلة الورديّووة، أزرووارُه بيضووا ، وُتطلوومل  شوو ر مثموور موون الواحدتووه: سووفرجلة، رووو:    :السووفرجل  (2)

راسرتووه عطريّووة يكوون أخضوور قبوول    الكلموة أيضووا علووم مثور ذلووك الّشوو ر، وروو مثوور يشووبه التفوال،
 ، ومجع اجلمع: سفارج.نض ه وإذا نضج اصفرّ 

 (.2/1073(، مع م اللغة العربية املعاصر  )6/210العني ) 
 (.4/56. فتح العزيز )وختتلف اخت فا بينا  ،عددا -يف العاد -ألهنا تباع   (3)
 (.150فتاو  البغوي )ص (4)
 (.4/56فتح العزيز ) (5)
-ة بعظوم العناقيود يو ووصوف قر   ،مرن يف اب الكو -عن أيب حنيفة، قال  ر ه  ل محار   دن عِّ : ةالقِّرنطلَّ  (6)

 .عدل محار :: العنقود منه حأل قرطلة، والقرطلة
 (.11/555(، لسان العرب )6/620ا كم وا ي  األعظم ) 

 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (7)
". هنايووووة املطلوووو   مووووع إثبووووات اخليووووار للمشووووتي  ...احلكووووم الصوووورة  :الصووووريحقووووال االمووووام: "  (8)

(5/3٩5.) 
 (.4/267حتفة ا تاج ) (٩)

 /ب[105]
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 .(3)العدل القطن (2)دقيمل )يف(، وأحلمل املاوردي ال(1)أنه يكفي كقوصر  التمر
روووو ا كلووووه إذا كووووان الوووو ي يسووووتدل برؤيووووة بعضووووه علووووم اقيووووه متصوووو ، فووووإن كووووان  

منفصوووووو ، كمووووووا إذا أراه أمنوذجووووووا موووووون احلبوووووووب أو املاسعووووووات، وبووووووىن البيووووووع عليووووووه نظوووووور، 
، وإن (4)ن قوووووال بعتوووووك مووووون رووووو ا النووووووع كووووو ا، ومل يعينوووووه: فهوووووو اطووووول علوووووم الصوووووريحإ

نطووووووة الوووووويت يف روووووو ا البيووووووت أو روووووو ا اجلووووووراب أو صوووووواعا منهووووووا عينووووووه رن قووووووال بعتووووووك احل
يف البيووووووع: فهوووووو كاستقصووووووا  وصوووووف املبيووووووع،  (5)ورووووو ا أمنوووووووذج منهوووووا، فووووووإن مل )يدخلوووووه(

 .(7)، واألصح: أنه ال يصح(6)وقد مر اخل ف فيه
: أنوووووه -وقطوووووع بوووووه القفوووووال وآخووووورون-أدخلوووووه يف البيوووووع: فوجهوووووان أصووووورهما ن وإ
: "إذا أدخلوووووووه يف البيوووووووع فوووووووإن كوووووووان قووووووود رده -تووووووواو يف الف-، وقوووووووال البغووووووووي (8)يصوووووووح

إليووووووه قبوووووول البيووووووع فهووووووو كمووووووا لووووووو اعووووووه شوووووويئا رأ  بعضووووووه دون بعووووووض، ال كصوووووورب  رأ  
عينوووووووني  (٩)عوووووووه(بعضووووووها  ألنوووووووه رآه متميوووووووزا، وإن مل يكوووووون رده إليوووووووه، فهوووووووو كمووووووا لوووووووو )ا

 

". االقنووووووووواع  ورووووووووو ا روووووووووو الصوووووووووريح: "-يف اجملمووووووووووع–وبوووووووووه جوووووووووزم املووووووووواوردي، قوووووووووال النوووووووووووي    (1)
 (.٩/2٩8(، اجملموع )3/373(، الروضة )4/56(، فتح العزيز )٩2/1)

 ز(: علم.يف ) (2)
 (.5/24احلاوي ) (3)
  كفايوووووووووووووووة النبيووووووووووووووووه(،  ٩/2٩8(، اجملمووووووووووووووووع )3/373(، الروضوووووووووووووووة )4/57فوووووووووووووووتح العزيوووووووووووووووز )  (4)

 (.4/52)(، الن م الوراج 58/٩)
 يف )ز(: يدخل. (5)
 (.316يف )ص (6)
 .  (٩/2٩8اجملموع ) (7)
(، كفايووووووووووووة النبيووووووووووووه  ٩/2٩8اجملموووووووووووووع )،  (4/57فووووووووووووتح العزيووووووووووووز )(،  5/٩هنايووووووووووووة املطلوووووووووووو  )  (8)

(٩/58). 
 يف )ز(: اع. (٩)
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 .(1)رأ  أحدمها دون األخر "

 (2)ه، فوووووإن كوووووان )صووووووا وإن كوووووان املووووورأي ال حاثووووول البووووواقي، وال يسوووووتدل بوووووه عليووووو 
  وبقووووووواؤه فيوووووووه مووووووون مصووووووولرته: كفوووووووت رؤيتوووووووه  وإن كوووووووان املقصوووووووود مسوووووووتورا، (3)للبووووووواقي(

 .(4)كالبيض والرمان واجلوز واللوز يف قشرمها األسفل
لووووووووز يف قشووووووورهتما السوووووووفلم ال اجلووووووووز والوحوووووووده مووووووون  (5)وال يصوووووووح بيوووووووع اللووووووو  

  ألنوووووه ال حكوووووون تسووووووليمه إال بكسوووووور (7)، وال علوووووم القووووووول اآلخوووووور(6)علوووووم روووووو ا القووووووول
، وموووووووون روووووووو ا الضوووووووورب (٩)، واستشووووووووكله الغووووووووزايل(8)القشوووووووور، وفيووووووووه تغيووووووووري عووووووووني املبيووووووووع

 

 (.151فتاو  البغوي )ص (1)
حفظتوووووووه يف    :نتهوصُووووووو   ،روووووووو موووووووا يصوووووووان فيوووووووه الشوووووووي :  -بضوووووووم الصووووووواد وكسوووووووررا–  الصووووووووان   (2)

 .عاؤه ال ي ُيصان فيه، أي: و جعل الثوب يف صوانه، يقال: صوانه صو 
 (.1/352(، املصبال املنري )6/2153صرال )ال 

 يف )ز(: صواا للبواقي. (3)
(،  3/373(، الروضوووووووووووووة )4/57فوووووووووووووتح العزيوووووووووووووز )(،  3/3٩أي: صوووووووووووووح البيوووووووووووووع. الوسوووووووووووووي  )  (4)

(، هنايووووووووة ا توووووووواج  2/35٩، مغووووووووين ا توووووووواج )(4/52(، الوووووووون م الوروووووووواج )٩/2٩1اجملموووووووووع )
(3/420.) 

  ،قلبهوووووا  :  النخلوووووةلُووووو : لُووووو  كووووول شوووووي  مووووون الثموووووار: داخلوووووه الووووو ي يطووووورل خارجوووووه، و الل ووووو   (5)
 .ما يف جوفه :  اجلوز واللوز وحنومهاولُ 
 (.2/547(، املصبال املنري )8/316العني ) 

 أي: القول اشتا  الرؤية. (6)
 أي: القول بعدم اشتا  الرؤية. (7)
(، الروضووووووووووووووة  4/57تح العزيووووووووووووووز )فوووووووووووووو (،  3/288ال يصووووووووووووووح بوووووووووووووو  خوووووووووووووو ف. التهوووووووووووووو ي  )  (8)

 .(2/35٩(، مغين ا تاج )4/53(، الن م الوراج )٩/2٩1(، اجملموع )3/373)
ل الغووووووزايل: "بيووووووع اللوووووو  دون القشوووووور ورووووووو مسووووووتور القشوووووور: اطوووووول قطًعووووووا  ألن تسووووووليمه  قووووووا  (٩)

بكسوووووور اجلوووووووز، ورووووووو تغيووووووري لعووووووني املبيووووووع، فيخوووووورج علووووووم بيووووووع نصووووووف السوووووويف، ورووووووو أصوووووول  
= 
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، وإن مل يكووووووون كووووووو لك: مل يكفوووووووه رؤيتوووووووه علوووووووم رووووووو ا القوووووووول، وعلوووووووم (2()1)اخُلشوووووووكونان
 .(3)ل أييتفيه تفصي اآلخر

كووووول شوووووي  حبسوووووبه وحبسووووو  معظوووووم املقصوووووود منوووووه، فووووو  بووووود   (4): ]رؤيوووووة[الينالينـــــة 
، واجلووووووودران داخووووووو  وخارجوووووووا، والسوووووووقوف، (5)يف شووووووورا  الووووووودار مووووووون: رؤيوووووووة )البيووووووووت(

 .(7)ويف رؤية طريقها: وجهان / ،(6)والسطوع، واملسترم والبالوعة

ا ، وال حاجوووووووة األشووووووو ار واجلووووووودران ومسووووووواسل املووووووو ويشوووووووت  يف البسوووووووتان: رؤيوووووووة 
، ويف جموووووور  املووووووا  الوووووو ي يوووووودور بوووووووه (8)اجلوووووودران، وعووووووروق األشووووووو ارإىل رؤيووووووة أسوووووواس 

 

رووووو ا أغموووووض منوووووه  إذ صووووورة القشووووور  واللووووو  للغوووووري غوووووري مقصووووووود  يف  غوووووامض يف نفسوووووه، و 
-14٩موووووا ذكووووور ه". البسوووووي  )ص  نفسوووووها، ولوووووي  ذلوووووك تغيوووووريًا بوووووه مبووووواال ، ولكووووون املنقوووووول

150.) 
 يف )ز(: اخلشكان. (1)
موون السووكر واللوووز    يضوواف إليهووا شووي   ،اسووم لقطعووة ع ووني  رووو:و : فارسووي معوورب،  اخلشووكنان   (2)

فوالفطري  الرقيقوة     ويسوو  النوار  ،وجيعل اجملموع يف ر ه الفطوري  ،واجلوز والفستمل وفطري  رقيقة
 .ألهنا صوان له   فيكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها ،ري القشر 

 (.1/236(، املع م الوسي  )3/42حاشية اجلمل ) 
 (.323)ص (3)
 بني املعقوفتني ساق  من )ز(.ما  (4)
 يف )ز(: الثبوت. (5)
(، كفايوووة  ٩/2٩1(، اجملمووووع )3/373(، الروضوووة )4/57فوووتح العزيوووز )(،  3/285التهووو ي  )  (6)

 (.2/360مغين ا تاج ) (،1/238(، كفاية األخيار )٩/56)  النبيه
 .(٩/2٩1اجملموع )". الخت ف الغرض   االشتا  :أصرهماقال النووي: " (7)
(، كفايوووة  ٩/2٩1(، اجملمووووع )3/373(، الروضوووة )4/57(، فوووتح العزيوووز )3/285التهووو ي  )  (8)

 (.2/360(، مغين ا تاج )1/238كفاية األخيار )(،  ٩/56)  النبيه

 /أ[106]
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 .(1)الرحم: وجهان

: رؤيووووووووووة مقوووووووووودمها ومفخررووووووووووا، وقواسمهووووووووووا، (3)]موووووووووون[ (2)وال بوووووووووود يف )الوووووووووودواب( 
ي ، وقيووووووول: ال بووووووود أن جيووووووور (6)  لوووووووريي موووووووا حتتوووووووه(5)واجلووووووول (4)ورفوووووووع السووووووورج واالكووووووواف

 .(7)هالفرس بني يديه  ليعرف سري 

وال بووووود موووووون نشوووووور الثوووووووب املطوووووووي، وال بوووووود يف شوووووورا  املصوووووورف والكتوووووو  موووووون  
 .(8)ويف البياض البد من رؤية مجيع الطاقات  تقلي  األوراق ورؤية مجيعها،

 

 .(٩/2٩1اجملموع ) ."أصرهما: االشتا   الخت ف الغرض" النووي:قال   (1)
 يف )ز(: الدار. (2)
 ز(.ما بني املعقوفتني ساق  من ) (3)
 للرمار: كالرحل للبعري، والسرج للفرس، مجعه: أُُكف. االكاف (4)

 (.1/320(، حترير ألفا  التنبيه )7/٩5ا كم وا ي  األعظم ) 
 . ل ل وأجن جِّ  :واجلمع   ،الربدمن  ما تغطم به الدابة لتصان :  اجلُلّ  (5)

 (.1/131)(، املع م الوسي  1/105املصبال املنري ) 
(، اجملمووووووووووووووووووووووع  3/374(، الروضوووووووووووووووووووووة )4/58(، فوووووووووووووووووووووتح العزيوووووووووووووووووووووز )3/285التهووووووووووووووووووووو ي  )  (6)

(، مغوووووووووين ا توووووووووواج  1/238كفايووووووووووة األخيوووووووووار )(،  ٩/57كفايوووووووووة النبيوووووووووه )(،  2٩1-2٩2/٩)
(2/360.) 

 .(٩/2٩2اجملموع ).  ال يشت  :األصح (7)
كفايووووووووووة النبيووووووووووه  (،  2٩2-٩/2٩1(، اجملموووووووووووع )3/374(، الروضووووووووووة )4/58ز )فووووووووووتح العزيوووووووووو   (8)

 (.2/360(، مغين ا تاج )1/238كفاية األخيار )(،  57-58/٩)
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-، وقوال الغوزايل (3)وينظور فيوه حبسو  االمكوان (2): يفتح الُفّقواع(1)وقال العبادي 
بعوووووض، فووووإن اشووووتاه ليبيعووووه فالقيوووواس: "يتسووووامح بووووه لكوووون جيعلووووه إاحووووة  :-يف االحيووووا 

 .(5)، وصرره النووي(4)بط نه، وال يبعد أن يتسامح به ألن استتاره من مصلرته"
يف وال يكفي رؤيوة الشوي  مون ورا  قوارور  شوفافة، او ف رؤيوة السومك واألرض  

 .(6)املا  الصايف  ألن استتارمها به من ص حهما

 فروع: 
: القشوور  العليووا موون اجلوووز الرطوو ، وموون البوواق   الرطوو  روول يكفووي رؤيتهووا لو ا

لصوورة البيووع حوو، جيوووز بيعهمووا يف قشووريهما؟ فيووه قوووالن، أصوورهما: أنووه ال يكفووي، فوو  
يف البوواق  ، وقووود  (٩)والغووزايل (8)، والثووا : يكفووي، واختوواره االمووام(7)جيوووز بيعووه يف قشووريه

 

،  ن كبووووووار فقهووووووا  املووووووراوز ، موووووو الفقيووووووه الشووووووافعي  ، عاصووووووم العوبَّووووووادييبأبووووووو احلسوووووون بوووووون أرووووووو:    (1)
 ه(. 4٩5صاح  كتاب "الرقم" يف امل ر ، )ت:  

(،  10/774(، اتريووووووووووووو  االسووووووووووووو م )2/214األمسوووووووووووووا  واللغوووووووووووووات )  يف: هتووووووووووووو ي ترمجتوووووووووووووه    
 (.1/276طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

النفاخوووووات  ، والفقوووواقيع:  ملوووووا يعلوووووه موووون الزبووووود    شووووراب يتخووووو  موووون الشووووعري، مسوووووي بووووه:  الُفقَّوووواع  (2)
 .اليت ترتفع فوق املا  كالقوارير

 (.1/241(، تتار الصرال )1/237ي  األعظم )كم وا ا  
 (.٩/2٩2(، اجملموع )3/374(، الروضة )4/58فتح العزيز ) (3)
 (.2/66إحيا  علوم الدين ) (4)
 (.٩/2٩2(، اجملموع )3/375الروضة ) (5)
اجملموووووووووع  (،  3/373(، الروضووووووووة )4/57فووووووووتح العزيووووووووز )ألن املعرفووووووووة التامووووووووة ال حتصوووووووول بووووووووه.    (6)

 (.53-4/52الن م الوراج )(، ٩/5٩النبيه ) (، كفاية2٩1/٩)
(،  3/386(، التهوووووو ي  )4/4٩7(، حبوووووور املوووووو ر  )5/201(، احلوووووواوي )52-3/51األم )  (7)

 (.  3/560(، الروضة )4/353(، فتح العزيز )264، 5/8٩البيان )
 (.5/154هناية املطل  ) (8)
 (.3/3٩الوسي  ) (٩)
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 ، والقشر  السفلم تفكل فالعليا حافظة هلا.(1)يه لهصح أن الشافعي أمر من يشت 
، سووا  بيوع معهوا أو دوهنوا، وال يكفوي رؤيوة (2)بيوع املسوك يف الفوأر : اطول الينا :

بيع اللرم فيه قبول ، وال اجللد يف (4)يف الثياب التوزية (3)الفأر ، كما ال يكفي رؤية املِّسنح
 .(5)وحا، أو ال علم امل ر السل ، وال فرق بني أن يكون رأس الفأر  مفت

وعن ابن سريج وصاح  التقري : أنه إذا مل يكن مفتوًحا جيوز بيعه معهوا ويكفوي 
، ولووه التفووات إىل اخلوو ف يف طهووار  الفووأر  ورووو (6)رؤيتهووا إحلاقووا هلووا بقشوور  اجلوووز واللوووز

ل ، فوووإن قلنوووا بن اسوووتها: بطووول البيوووع فيهوووا، ويف املسوووك: قووووال التفريووومل، وقوووا(7)الصوووريح
ا وز  إن بيووووع املوووواوردي: "إن كووووان رأس الفووووأر  مفتوحووووا ورآه فيهووووا صووووح بيعووووه جزافووووا وكوووو 

وال جوانبهووا ويشووارد  / ، وقووال املتووويل: إذا كووان مفتوحووا فووإن مل يتفوواوت أسووفلها(8)دوهنووا"
، وأشار إليه االمام، فقال: رو كما لو اع السمن مع (٩)إال ف املسك فيها صح البيع و 

 ند ا ققني.ك لك ع  ، وحكمه(10)ظرفه

 

 (.3/185، الوسي  )(5/154هناية املطل  ) (1)
(، فووتح  3/522(، التهوو ي  )3/3٩(، الوسووي  )233(، اللبوواب )ص8/186تتصوور املووز  )  (2)

 (.3/375(، الروضة )4/60العزيز )
 ، واجلمع: ُمُسول.ثوب من الشعر غليظ: البو س، ورو:  املسح (3)

 (.2/571(، املصبال املنري )4/138حترير ألفا  التنبيه ) 
بلوود بفوارس قريو  موون    :وتوّوز،  نووع موون الثيواب احلريريوة اجليوود  املنسووبة إىل توّوز:  الثيواب التّوّوزيّوة  (4)

 .كازرون 
 (.1/٩7ا  امل ب  )(، املع م العريب ألمس15/47(، اتج العروس )1/78ري )املصبال املن 

 (.3/375(، الروضة )4/60(، فتح العزيز )3/522الته ي  ) (5)
 (.5/٩1(، البيان )3/3٩(، الوسي  )5/421(، هناية املطل  )2/16امله ب ) (6)
 .(3/40(، الوسي  )5/421هناية املطل  ) (7)
 (.5/335احلاوي ) (8)
 .(٩/306(، اجملموع )5/٩1وك ا قاله صاح  البيان ) (٩)
 (.5/422هناية املطل  ) (10)

 /ب[106]
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، ولوووووووو رأ  الفوووووووأر  (1)ولوووووووو رآه خوووووووارج الفوووووووأر  مث اشوووووووتاه بعووووووود رده إليهوووووووا: صوووووووح 
بعووووود إخراجووووووه منهووووووا مث اشووووووتاه فيهووووووا بعوووووود رده إليهووووووا فووووووإن كووووووان رأسووووووها مفتوحوووووواً فوووووورأ  

 .(2)القولني يف بيع الغاس أع ه: صح، وإال: فعلم 

يقتضووووووي أن ا القووووووول ]ذكوووووور روووووو ا الفوووووورع تفريًعووووووا علووووووم روووووو  (3)واعلووووووم أن الغووووووزايل
اآلخووووور، فإنوووووه  (4)[خيووووورج علوووووم قوووووويل بيوووووع الغاسووووو ، وأنوووووه يصوووووح بيعوووووه فيهوووووا علوووووم القوووووول

، فأمووووا علووووم القووووول: رهنووووا (5)إمنووووا يوووو كر رنووووا مووووا حتنووووع بيعووووه النتفووووا  الرؤيووووة )املشووووتطة(
ال تشووووت   فوووو  حتنووووع، واملوووو ر  ورووووو مقتضووووم كوووو م الرافعووووي وإيووووراده لووووه تفريًعووووا علووووم 

، إال إن االمووووام (6)أنووووه ممتنووووع مطلًقووووا  كبيووووع لوووو  اجلوووووز واللوووووز يف قشووووره القووووول اآلخوووور:
ول بيووووووع الغاسوووووو ، وقووووووال: "بيووووووع املسووووووك يف فأرتووووووه ال يزيوووووود علووووووم بيووووووع خرجووووووه علووووووم قوووووو 

الثووووووب يف الكوووووم، فوووووإن كوووووان موووووا ذكوووووره األصوووووراب جوووووواا علوووووم منعوووووه فصوووووريح، وإن 
 .(7)قطعوا الفساد وفرقوا فه ا ال سبيل إليه"

ع الغاسووووو  فووووورق بينوووووه وبوووووني اجلووووووز بنفاسوووووته مووووون خرجوووووه علوووووم بيووووو قوووووال الغوووووزايل: و 
رن اجلووووووووووز ال حكووووووووون رده إىل صووووووووووان يسووووووووود مسووووووووود وعظوووووووووم التفووووووووواوت يف مقوووووووووداره، و

، وخووووورج القاضوووووي موووووا إذ اع املسوووووك دون الفوووووأر  علوووووم بيوووووع (8)القشووووور اووووو ف الفوووووأر 

 

 (.653-652، اخلادم )ص(٩/306(، اجملموع )4/60(، فتح العزيز )3/522الته ي  ) (1)
 املصادر السابقة. (2)
 (.3/3٩الوسي  ) (3)
 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز( (4)
 يف )ز(: املشروطة. (5)
 (.4/60تح العزيز )ف (6)
 (.5/421هناية املطل  ) (7)
 (.151-150لبسي  )صا (8)
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 .(1)الغاس 
فيمتنوووع علوووم  املسوووول فيخووورج علوووم بيوووع الغاسووو  (2)وأموووا بيوووع الثيووواب التوزيوووه )يف( 

 .(5)علم القول اآلخر (4)، )ويصح((3)ر ا
، وإن أفهووم كوو م الغووزايل (7)علووم القووولني (6)هووو )ممتنووع(وأمووا بيووع اللرووم يف اجللوود ف 

 .(8)رنا ختصي  امتناعه  نع بيع الغاس 
، قوال (10)علوم رو ا القوول (٩): الثياب ال بد من نشررا ورؤية مجيعهاالفرع الينالث
لوويت ال تنشوور الكليووة إال عنوود القطووع  ملووا يف عنوودي جووواز بيووع الثيوواب ااالمووام: "و تموول 
تنقيصووووووووووها، ويلتروووووووووومل اجلوووووووووووز واللوووووووووووز فإنووووووووووه ال يعتوووووووووورب كسوووووووووورمها لرؤيووووووووووة نشووووووووووررا موووووووووون 

 .(12)"(11))القلوب(
املونقش فو  بود مون رؤيوة  (13)مث إذا نشرت الثياب فما كوان منهوا صوفيقا كالوديباج 

 

 (.٩/45كفاية النبيه )  (1)
 يف )ز(: و (2)
 (.٩/57(، كفاية النبيه )٩/2٩2(، اجملموع )4/58(، فتح العزيز )5/14هناية املطل  ) (3)
 يف )ز(: كلمة غري واضرة. (4)
 أي: علم القول بعدم اشتا  الرؤية. (5)
 يف )ز(: مبيع. (6)
، تكملووووة اجملموووووع للسووووبكي  (٩/45كفايووووة النبيووووه )(،  4/60(، فووووتح العزيووووز )5/113البيووووان )  (7)

(11/216.) 
 (.147البسي  )ص (8)
 ".وقطعوا به ،رك ا أطلقه األصراب(: "٩/2٩2قال يف اجملموع ) (٩)
 .شتا  الرؤيةاعلم القول أي:  (10)
 يف )ز(: التفاوت. (11)
 (.5/13هناية املطل  ) (12)
ضوورب موون الثيوواب سووداه وحلمتووه  : فارسووي معوورب، ورووو:  -بكسوور الوودال وفترهووا–  الووديباج  (13)

 ، ومجعه: دايبيج ودابيج.حرير
 (.1/268(، املع م الوسي  )1/83حترير ألفا  التنبيه ) 
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ا كووان منهووا رقيقووا ال خيتلووف وجهوواه كووالكراس وموو ، (2)]وكوو ا البسوو  والووزاليل (1))وجهيووه(
  فعلوووم روو ا يكفوووي رؤيتووه مطوووواي (4)علوووم الصووريح (3)وغووريه: يكفوووي رؤيووة أحووود وجهيووه[

 .(5)طاقني فري  كل نصف من أحد وجهيه وقيل: ال بد من رؤية وجهيه معا كنصفيه

 فيما يشت  من رؤية اجلارية أوجه: / :الفرع الرابع
، (6)وروو: الوجوه وبعوض السواق والسواعد ما يبودو يف املهنوة، أحدرا: أنه ير  منها

، (8)وصورره النوووي -(7)علوم موا سويأيت-واثنيها: أنه ير  منها ما يعترب رؤيته يف العبد 
 .(٩)واثلثها: أنه يكفي رؤية وجهها وكفيها

 (10)عنوود البغوووي-وعلووم كوول حووال ويف اشووتا  رؤيووة الشووعر: وجهووان، أصوورهما  
وبووووه قووووال القفووووال وصوووورره -، واثنيهمووووا (11): أنووووه يشووووت -لطووووربيوبووووه جووووزم القاضووووي ا

 .(12): أنه ال يشت -ملاورديا
 .(13)قال االمام: "والوجهان  تمل جرايهنما يف كشف الرأس ومل يتعرضوا له"

 

 يف )ز(: وجهه. (1)
(،  ٩/57كفايووووووة النبيووووووه )(،  ٩/2٩2(، اجملموووووووع )4/58فووووووتح العزيووووووز )(،  3/285التهوووووو ي  )  (2)

 (.1/238) األخياركفاية (،  4/54لن م الوراج )ا
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (3)
 املصادر السابقة. (4)
 (.٩/2٩2(، اجملموع )148والصريح: أنه يكفي رؤية أحد وجهيه. البسي  )ص (5)
 (.4/54(، الن م الوراج )٩/57(، كفاية النبيه )4/58(، فتح العزيز )5/14هناية املطل  ) (6)
 يف الصفرة التالية. (7)
 (.٩/2٩1(، اجملموع )3/374الروضة ) (8)
 (.4/54، الن م الوراج )(٩/57(، كفاية النبيه )4/58فتح العزيز ) (٩)
 (.3/285الته ي  ) (10)
 (.٩/2٩1(، اجملموع )4/58(، فتح العزيز )5/274ورو الصريح. البيان ) (11)
 (.5/253احلاوي ) (12)
 .(5/14هناية املطل  ) (13)

 /أ[107]
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وال يشووت  رؤيووة اللسووان واألسوونان يف أصووح الوووجهني، وجيووري الوجهووان يف أسوونان  
 .(1)الدواب 

البدن راف، ويف اشتا  رؤية اقي رؤية الوجه والعنمل واألطوأما العبد فيشت  فيه: 
 .(2)ماعدا العور : وجهان، أظهرمها: أنه ال بد من رؤيته، وال جيوز النظر إىل عورته

: الرؤيوة السوابقة كاملقارِّنوة، فوإذا اشوت  شويئا كوان قود رآه قبول (3)املسألة ]الرابعــة[
اضي والدور واألوا  واحلديد والنراس،   كاألر غالًبا (4)العقد نظر فإن كان مما ال )يتغري(

ن ال يتغووري يف املوود  املتخللووة بووني الرؤيووة والعقوود، فاشووتاه ورووو ذاكوور لصووفاته: صووح أو كووا
، وقيووووووول: إن (6)، وقوووووووال األمنووووووواطي: ال يصوووووووح ويشوووووووت  اقوووووووتان الرؤيوووووووة العقووووووود(5)العقوووووود

بكفووه مث يعووه مث غطوواه غووريه فنظووره مج ألزمووه فيمووا إذا كووان يف يووده خووا  فوواراه االصووطخري
اعوه منووه، وفيموا لووو دخول دارا ونظوور إىل مجيعهووا مث وقوف يف  حيووة منهوا واشووتارا أنووه ال 

، وإمنووا روو ه (7)يصووح فقووال: ال يصووح فيهمووا، وروو ا ال يصووح  فووإن االصووطخري مل يدركووه
اطي يسومح ، قوال االموام: "وموا أظون األمنو (8)املناظر  وقعت مع من احوتج لقوول األمنواطي

العقد وإن مل ي حظه، والوجه يف م ربه:   (٩)ن املبيع  رأ  منه )حالة(ا، ويكتفم بكو ذ 

 

 (.٩/2٩1(، اجملموع )4/58(، فتح العزيز )3/285والصريح: عدم االشتا . الته ي  ) (1)
 .(٩/2٩1(، اجملموع )4/58فتح العزيز ) (2)
يف ) (: الثالثووووة، ويف )ز(: الثانيووووة، لكوووون املثبووووت رووووو الصووووريح  ألنووووه ذكوووور املسووووألتني األوىل    (3)

 (، فاقتضم أن تكون ر ه املسألة الرابعة.321(، والثالثة يف )ص316والثانية يف )ص
 يف )ز(: يعترب. (4)
(، اجملمووووع  4/54(، فوووتح العزيوووز )3/40(، الوسوووي  )5/6ة املطلووو  )(، هنايووو 5/25احلووواوي )  (5)

(٩/2٩6.) 
 (.٩/2٩6وصف النووي ر ا القول الش وذ والفساد. اجملموع ) (6)
 أي: األمناطي. (7)
ملووون ينووواظر عووون    :قوووال أبوووو سوووعيد االصوووطخري: قلوووتوروووو موووا ذكوووره املووواوردي، حيوووث قوووال: "  (8)

 (.5/25...". احلاوي )األمناطي
 يف )ز(: حال. (٩)
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، وحكواه الورواي  قووال عون (2) ا تيسر رؤيته دفعة واحود ، ال كالقريوة والودار" (1))تقييده(
 .(3)الشافعي
ك املووووود  غالبًوووووا   وإن كوووووان غوووووري ذاكووووور لصوووووفاته، أو كوووووان املبيوووووع مموووووا يتغوووووري يف تلووووو  

د موووووون األطعموووووووة، واشوووووووتاه بعووووووود مووووووود  أو صوووووووبياً رأ  موووووووا يسووووووورع إليوووووووه الفسوووووووا كمووووووا إذا
، وإن مضوووووت مووووود   تمووووول أن (5)فصوووووارت شوووووا : مل يصوووووح (4)فصوووووار رجووووو ، أو سوووووخلة

أو كووووووووان املبيووووووووع حيوووووووووا : فوجهووووووووان، أصوووووووورهما: أنووووووووه  (6)يتغووووووووري فيهووووووووا وأن ال )يتغووووووووري(
ة، وصوووووووورح يف املوووووووود  املتخللوووووووو  / لتلووووووووف، وكوووووووو ا لووووووووو كووووووووان  تموووووووول البقووووووووا  وا(7)يصووووووووح

 .(8) ر ه البط ن مع تصريره الصرة يف األوىلاملاوردي يف
قوووال الووورواي : ولوووو رأ  أرضوووا وآجووورا وطينوووا فبوووىن اآلجووور والطوووني محاموووا يف تلوووك 

الصووووفات   (٩)األرض، فاشوووتاه ومل يوووره، فيرتموووول أن يصوووح البيووووع  ألن أكثووور مووووا ]تغوووري[
با األصح، وعلم ر ا لو رأ  رط، و تمل: أن ال يصح، ورو (10)]وذلك ال يبطل البيع[
 .(12)، قال النووي: "ور ا رو الصواب"(11)مث اشتاه متراً مل يصح

 

 يف )ز(: يتقيده (1)
 (.5/7هناية املطل  ) (2)
 (.٩/2٩6اجملموع ) (3)
لة (4) ، ومجعوه:  كوان أو أنثوم  اسم للمولود ساعة يولد، من أوالد الضأن، واملعز مجعيوا، ذكورا: السَّخن

خال.  سوخنل وسِّ
 (.  1/143) (، النظم املستع ب5/1728الصرال ) 

 (.  2٩7-٩/2٩6(، اجملموع )4/55(، فتح العزيز )5/7(، هناية املطل  )5/26احلاوي ) (5)
 يف )ز(: يبعد. (6)
 (.٩/56(، كفاية النبيه )٩/2٩7(، اجملموع )4/55فتح العزيز ) (7)
 (.5/26احلاوي ) (8)
 (، ويظهر يف ) (: تعترب.٩/2٩٩رك ا يف اجملموع ) (٩)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف اجملموع، أثبتها ح، يكتمل املعىن. (10)
 (.٩/2٩٩اجملموع ) (11)
 املصدر السابمل. (12)

 ب[/107]
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 فرعان: 
: إذا صووررنا العقوود فيمووا تقوودمت رؤيتووه فووإن وجووده كمووا رآه فوو  خيووار لووه، الو 

يتبووني الووبط ن،  (1)فوجهووان، أحوودمها: ]أنووه[وإن وجووده متغووريا علووم خوو ف مووا عهووده: 
، وقيووووول: إنوووووه مووووون خترجيوووووه، وأصووووورهما: ال  لكووووون ثبوووووت للمشوووووتي (2)وانفووووورد بوووووه الغوووووزايل

ولكووون الرؤيوووة  ثابوووة اشوووتا  الصوووفات احلاصووولة  (4)، ولوووي  املعوووىن بتغوووريه ]تعيبوووه[(3)اخليوووار
 يثبووت اخليووار عنوودرا، فكوول مووا فووات منهووا فهووو  ثابووة مووا لووو ان اخللووف يف الشوور ، وال

 .(5)بزايد ، وال  ا ال تكتا به من النق 
: لو اختلفا فقال املشتي تغري عما رأيته عليه فلي اخليار فأنكره الباسع: ففيوه ا ينلا

، (6): أن القوووول قووووول البوووواسع-عوووون صووواح  التقريوووو  وصووورره الغووووزايل-رأاين، أحووودمها 
: أن القووول قووول -وغووريه (٩)التنبيووه، وقطووع بووه صوواح  (8)املنصوووص (7)]ورووو[–وأظهرمهووا 

 .(10)املشتي مع حينه
 ل بعدم اشتا  الرؤية يف صرة بيع الغاس  مساسل:علم القو ويتفرع  

 

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (1)
 (.3/40وسي  )ال (2)
 (.٩/2٩6(، اجملموع )3/371(، الروضة )4/55(، فتح العزيز )3/28٩الته ي  ) (3)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 (.4/55(، فتح العزيز )5/8هناية املطل  ) (5)
 (.41-3/40(، الوسي  )5/63هناية املطل  ) (6)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (7)
 (.5/85(، البيان )5/27احلاوي ) (8)
   فالقول قوول املشوتي   تغري  :وقال املشتي  ،مل يتغري  :الباسع فقال ، وإن اختلفاقال الشريازي: " (٩)

 (.2/15". امله ب )ألنه يفخ  منه الثمن ف  جيوز من غري رضاه
 (.٩/2٩7(، اجملموع )4/55(، فتح العزيز )3/28٩(، الته ي  )5/63هناية املطل  ) (10)
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: لوووو اشوووت  منووودي  أو ثووووا رأ  بعضوووه دون بعوووض كموووا لوووو كوووان يف (1)وأحـــد ا(
ا صوندوق أو جوراب أو حنووه، فقود حكوم املوز  عون الشوافعي: أن البيوع اطول ورآه جمزوموو 

 (4)ال أبو علويان فقطريق (3)، ولألصراب ]فيه[(2)به واحتج به علم بط ن بيع الغاس 
، كمووا قالووه املووز ، وقووال أبووو إسووراق يف طاسفووة: رووو توورج (5)يف طاسفووة: رووو اطوول قطعووا

، وقود رو  (7)، ونصه مفورع علوم القوول بوبط ن بيوع الغاسو ، ورو ا أصوح(6)علم القولني
 يصح.البندني ي عن الن : أنه 

ا  الغاسوو : بطووول رأ  أحوودمها دون األخووور فووإن أبطلنووا شوور  ولووو كووان املبيووع شوويئني 
خور قووال التفريومل، وإن صوررناه ففوي صورة البيوع فيهموا: قووال تفريومل فيما مل يوره، ويف اآل

موا  (8)الصفقة يف اجلمع بني تتلفات األحكام فإن صررناه فله رد موا مل يوره )وإمسواك(
 .(٩)رآه

، ولووو قوال بعتووك موون اللوونب الوو ي يف ضوورع (10)اللوونب يف الضوورع: اطوول: بيوع الينانيــة

 

 )ز(: إحدارا. يف (1)
 (.8/172تتصر املز  ) (2)
 وفتني ساق  من )ز(.ما بني املعق (3)
 يف )ز( زايد : الطربي. (4)
 (.1٩4املطل  العايل )ص (5)
: "وروووو األقوووي "، هنايوووة  أي: يف بيوووع الغاسووو ، وروووو املووو ر  كموووا قالوووه النوووووي، وقوووال الغوووزايل  (6)

(،  ٩/2٩6(، اجملموووووووووع )4/61)فووووووووتح العزيووووووووز  ،  (3/41(، الوسووووووووي  )13-5/12املطلوووووووو  )
 (.1٩5املطل  العايل )ص

 (.4/61فتح العزيز ) (7)
 يف )ز(: كلمة غري واضرة. (8)
 (.٩/2٩6(، اجملموع )4/61(، فتح العزيز )3/28٩الته ي  ) (٩)
(، هنايووووة  2/18(، املهوووو ب )5/332(، احلوووواوي )8/186والعلووووة: اجلهالووووة. تتصوووور املووووز  )  (10)

 (.3/41  )(، الوسي5/417املطل  )
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ولوو أراه أمنوذجوا مون لبنهوا رن حلو  منهوا  / (1)ه البقر  كو ا: مل يصوح علوم الصوريح ر
، وقال الفورا : فيه وجهان كنظريه من (2)وأراه، مث اعه مدا مما يف الضرع: مل يصح أيضا

 .(3)القمح
قوال االموام: "وروو ا ال ينقودل إذا كووان املبيوع قوودرا ال يتوأتم حلبووه إال ويتزايود اللوونب، 

يف التصووير ويقوول: إذا كوان املبيوع يسوريا وابتودر إىل حلبوه فو  يفورض  شويخي يتوأنملوكان 
شووي  بووه مبوواال  فيرتموول الت ووويز كمووا إذا اعووه جوور  موون الرطبووة، وإذا صووور   (4)]ازدايد[

حاجوووة إىل األمنووووذج يف التخوووريج علوووم اخلووو ف، بووول صوووار بعضوووهم إىل فووو   املسوووألة كووو ا
 .(5)الباب" م اخل ف، وصار آخرون إىل حسمإحلاقه بيع الغاس ، فخرجه عل 

ولوووو قوووبض علوووم قووودر مووون الضووورع وأحكوووم شوووده فقووود حكوووم الغوووزايل فيوووه وجهوووني، 
 ، وري كالصور  اليت فرضها أبو حممد.(6)أصرهما: املنع

ولووووو ذبووووح شووووا  واع حلمهووووا قبوووول السوووول  دون اجللوووود أو اع اجللوووود وحووووده دون  
 (8): )القطووووووع(لووووود فعوووووون الشوووووي  أيب علووووووي، وإن اع اللروووووم مووووووع اجل(7)اللروووووم: مل يصووووووح

 

 (.٩/326(، اجملموع )4/5٩. فتح العزيز )وألنه ال يتيقن وجود ذلك القدر  جمهولألنه  (1)
(، هنايوووة  ٩/326اجملمووووع )(،  3/531التهووو ي  )(،  3/41(، الوسوووي  )5/52حبووور املووو ر  )  (2)

 (.3/421ا تاج )
(، اجملمووووووع  3/41الوسوووووي  )  ".وغلووووو  الفوووووورا  إذ ذكووووور يف األمنووووووذج وجهووووونيقوووووال الغوووووزايل: "  (3)

(٩/326.) 
 رك ا يف )ز(، ويظهر يف ) (: إزدد. (4)
 (.418-5/417هناية املطل  ) (5)
الوسوي     ".بطو ن رو ا البيوع   :والصوريح  ،ور ا نقل غري  ال يكاد يوجد لغريهوقال النووي: " (6)

 .(٩/326(، اجملموع )3/41)
 (.٩/2٩8اجملموع )(، 4/60(، فتح العزيز )3/388(، الته ي  )3/42الوسي  ) (7)
 يف )ز(: كلمة غري مفهومة. (8)

 /أ[108]
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بيوووع الغاسووو :  (3)، فوووإن ]صوووررنا[(2)، وقوووال غوووريه: روووو تووورج علوووم القوووولني(1)الوووبط ن
، وقود وافومل أبوو (5)سولخه عنوه (4)صوررنا بيوع اللروم يف اجللود، كموا لوو جعلوه فيوه )بعود(

 .(6)علي عليه، ومال إليه االمام
إذا  (7)شوووووعر والصووووووف، واملسووووومو وجيووووووز بيوووووع الووووورؤوس واألكوووووارع بعووووود إانوووووة ال 

 يف-، وقوووووال البغوووووووي (8)رأ  جلووووودرا علووووووم القوووووولني معووووووا سووووووا  كانووووووت نيوووووة أو مشوووووووية
، فأمووووووا رأس البعووووووري والبقوووووور  -أي: نيووووووة– (٩): "روووووو ا يف بيووووووع رؤوس )الشوووووويا (-الفتوووووواو 

في وووووو  أن ال جيوووووووز كبيووووووع اللرووووووم قبوووووول السوووووول  ألنووووووه ال يفكوووووول إال مسوووووولوخا اوووووو ف 
ع، وال جيوووووووز قبوووووول إانووووووة الصوووووووف والشووووووعر عنهووووووا، وفيووووووه ممنووووووو  ، ورووووووو(10)رأس الشووووووا "

ني يف جووووواز بيووووع األكووووارع قبوووول ]وحكووووم املتووووويل وجهوووو  (11)وجووووه: أنووووه جيوووووز يف األكووووارع

 

(، البيووان  3/42(، الوسووي  )5/14ومل يوو كر الرافعووي والنووووي غووري روو ا القووول. هنايووة املطلوو  )  (1)
 (.٩/2٩8(، اجملموع )4/60يز )(، فتح العز 5/113)

 .(3/42الوسي  ) ".خترجيه علم القولني :والصريحقال الغزايل: " (2)
 ، ويف ) (: صررناه.رك ا يف )ز( (3)
 يف )ز(: قبل. (4)
 (.3/388(، الته ي  )5/14هناية املطل  ) (5)
  (.5/14هناية املطل  )  (6)
شوويوه،  ينظَّفه من الشوعر املوا  احلواّر ل  أي:  ا،طً سُمطه مسن يسمِّطُه و ي  ياجلد    مس: من  املسمو  (7)

ي ع ومسمو   .فهو مسو
 (.1/288(، املصبال املنري )3/1135الصرال ) 

(، اجملموووووووووووع  4/60(، فووووووووووتح العزيووووووووووز )3/38٩(، التهوووووووووو ي  )15-5/14هنايووووووووووة املطلوووووووووو  )  (8)
(٩/2٩8-2٩٩.) 

 يف )ز(: الشا . (٩)
 (.154فتاو  البغوي )ص (10)
 (.٩/2٩٩(، اجملموع )3/375وصف النووي ر ا الوجه الش وذ، الروضة ) (11)



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 334 

، وحكووووووم (2)[(1)القطووووووع، قووووووال: والوووووورأس إذا فصوووووولت بقيووووووت معلقووووووة جبلووووووده  كاألكووووووارع
 .(3)ومل يقيده ب لك وصرح اجلواز -أيًضا–البغوي اخل ف يف الرؤوس 

ــة:يناال إذا صوووووررنا بيوووووع الغاسووووو   فقووووود اتفووووومل األكثووووورون علوووووم أنوووووه البووووود مووووون  لينـــ
ك عبوووووودي أو داري أو فرسووووووي، وال جيوووووووز أن جوووووون  املبيووووووع رن يقووووووول: بعتوووووو  (4)]ذكوووووور[

، (5)يقوووووول بعتوووووك موووووا يف كموووووي أو يف داري أو موووووا ورثتوووووه عووووون أيب إذا مل يعرفوووووه املشوووووتي
 .(7)اس"، وقال الغزايل: "رو القي(6)وفيه وجه: أنه ال يشت 

وعلوووووووووم رووووووووو ا ال يشووووووووووت  ذكووووووووور النووووووووووع ]بطريوووووووووومل األوىل، وعلوووووووووم املوووووووووو ر  يف  
ذكوووووور اجلوووووون   / : طريقووووووان، قووووووال املوووووراوز : ال يشووووووت  ويكفووووووي(8)اشوووووتا  ذكوووووور النوووووووع[

، لكووووون لوووووو ذكوووووره (٩)رن يقوووووول بعتوووووك العبووووود الووووو ي يف الووووودار والثووووووب الووووو ي يف كموووووي

 

 (.5/٩5حبر امل ر  ) (1)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (2)
 (.154فتاو  البغوي )ص (3)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
(، اجملمووع  4/61(، فتح العزيز )3/286(، الته ي  )3/42(، الوسي  )5/٩هناية املطل  ) (5)

 (.4/48(، الن م الوراج )2٩2/٩)
اجملموووووووع    (،3/42(، الوسووووووي  )5/٩طلوووووو  )هنايووووووة املووصووووووفه النووووووووي الشوووووو وذ والضووووووعف.    (6)

(٩/2٩2.) 
: "ومن أصرابنا من صرح العقد، وال يت ه يف القياس سوواه، فوإن القيواس  -يف البسي -قال  (7)

نوه جيووز حبصوول التعيوني  أ  :وفيه وجوه منقواس: "-يف الوسي -ال يهتدي إال إال التعيني"، وقال 
 .(3/42الوسي  ) (،156". البسي  )صاالشار 

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
(، اجملموووووووع  3/42(، الوسووووووي  )5/٩نووووووووي الشوووووو وذ والضووووووعف. هنايووووووة املطلوووووو  )ووصووووووفه ال  (٩)

(٩/2٩2.) 

 ب[/108]
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ه اخلوووووو ف ملوووووورأي؟ فيوووووو واستقصووووووم األوصوووووواف روووووول يقوووووووم مقووووووام الرؤيووووووة ويكووووووون كبيووووووع ا
 .(1)املتقدم

وقوووووال العراقيوووووون: يشوووووت  ذكوووووره رن يقوووووول عبووووودي التكوووووي أو احلبشوووووي، وفرسوووووي 
العوووريب أو الروموووي فوووإن كوووان لوووه أكثووور مووون واحووود مووون ذلوووك النووووع فيووو كر موووا  صووول بوووه 

 .(2)متييز املبيع من غريه من ذكر امسه أو نسبته أو غريمها

نصوووووووووووووص يف ورووووووووووووو امل-ا ويف اشووووووووووووتا  ذكوووووووووووور صووووووووووووفاته: وجهووووووووووووان، أصوووووووووووورهم
: ال، ويكفووووووووي ذكوووووووور اجلوووووووون  والنوووووووووع، وال يضوووووووور التعوووووووورض لوووووووو كررا، -االم  والقوووووووودم

، واثنيهموووووووا: أنوووووووه يشوووووووت ، (3)وعوووووون البصوووووووريني: إذا ذكووووووور صوووووووفات السووووووولم بطووووووول البيوووووووع
، وادعوووووم املووووواوردي االتفووووواق (4)وعلوووووم رووووو ا فوجهوووووان قوووووال أبوووووو علوووووي الطوووووربي: يشوووووت 

 .(5)علم عدم اشتاطه

 

 (.316)ص (1)
(، اجملموووووع  4/62(، فووووتح العزيووووز )3/286(، التهوووو ي  )3/42(، الوسووووي  )5/20احلوووواوي )  (2)

 (.4/48وراج )(، الن م ال2٩2/٩)
قوال النوووي:  ،  ألنه خيرج عن بيوع األعيان، ويصري من بيوع السلم، والسلم يف األعيان ال جيوز (3)

 (.٩/2٩3(، اجملموع )5/21"ور ا شاذ ضعيف". احلاوي )
، وروو  يفتقور إىل ذكور صوفات السولمبيانه: أن القاسلني اشتا  ذكر الصفات، منهم من قوال:   (4)

ي، والقول الثوا : قوول أيب حامود سوي كره املفلوف، وضوعفهما النوووي. فوتح  قول أيب علي الطرب 
 (.٩/2٩3(، اجملموع )4/62العزيز )

 (.5/21". احلاوي )فأما ذكر مجيع صفاته فليست شرطا اتفاق أصرابناقال يف احلاوي: " (5)
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يكفووووووي التعوووووورض ملعظووووووم الصووووووفات وال  (2): ]إنووووووه[(1)بووووووو حاموووووودوقووووووال القاضووووووي أ
، وضوووووووووبطه (4)، وروووووووووو األقووووووووورب عنووووووووود الرافعوووووووووي(3)يشوووووووووت  اسوووووووووتيعاب صوووووووووفات السووووووووولم

، (7):  وووووووا يصوووووووفه املووووووودعي عنووووووود القاضوووووووي، والطريقوووووووان متباينوووووووان(6)والرافعوووووووي (5)البغووووووووي
، وعلووووووم قووووووول االشووووووتا ، يقووووووول يف بيووووووع (8)اقينيالعوووووور وجعوووووول الرافعووووووي األظهوووووور طريقووووووة 

، (10): وجهوووووووان(٩)الووووووودار: بعتوووووووك داري الووووووويت ببلووووووود كووووووو ا، ويف اشوووووووتا  ذكووووووور ]البقعوووووووة[
ويوووو كر حوووودودرا األربعووووة، وال يكفووووي ذكوووور اثنووووني منهووووا ولووووو ذكوووور ث ثووووة فووووإن مل  صوووول 

 .(11)التمييز ذا: مل يكف، وإن حصل: كفم يف األصح

 

يف    صووونف اجلوووامع   ي، القاضوووي،ذو املووورور ي  أمحووود بووون بشووور بووون عوووامر العوووامر روووو: أبوووو حامووود،    (1)
وورنوور وذي:  وعنوه أخو  فقهوا  البصور ،  امل ر ، وشرل تتصر املز ، وصنف يف أصوول الفقوه

، وامل
 ه(. 362، وري: أشهر مدن خراسان، )ت: مروروذنسبة إىل 

(، طبقووات الشووافعية الكوورب   1/6٩(، وفيووات األعيووان )1/114ترمجتووه يف: طبقووات الفقهووا  )  
(3/12-13  .) 

 اق  من )ز(.ملعقوفتني سما بني ا (2)
 (.٩/2٩3(، اجملموع )4/62فتح العزيز ) (3)
 .(4/62فتح العزيز ) (4)
 (.3/286الته ي  ) (5)
 (.4/62فتح العزيز ) (6)
 (.3/43الوسي  ) (7)
 (.4/62فتح العزيز ) (8)
 (.5/21يظهر يف) ( و)ز(: اخلطة، واملثبت رو املوافمل ملا يف احلاوي ) (٩)
(، كفايووووة النبيووووه  ٩/2٩3(، اجملموووووع )5/21لووووجهني. احلوووواوي )توووورجيح أحوووود امل أقوووف علووووم    (10)

 (.677(، اخلادم )ص4٩/٩)
 (.٩/4٩كفاية النبيه )  (11)
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واجلووووووووزر والبصوووووووول يف األرض  إذ ال  (2)[لف وووووووول]وا بيووووووووع اللفووووووووت (1))وال يصووووووووح(
، وعوووووون أيب علووووووي: أنووووووه (3)حكوووووون وصووووووفه وال رده إىل حالتووووووه األوىل، قطووووووع بووووووه اجلمهووووووور

، وإن ظهووووور بعضوووووه فووووورآه: صوووووح، ويصوووووح بيوووووع (4)خيووووورج علوووووم قوووووويل صووووورة بيوووووع الغاسووووو 
 .(6)  لظهوره(5)القرنبي 

ــة: ا  علوووووووم يثبوووووووت اخليوووووووار يف رووووووو ا البيوووووووع عنووووووود الرؤيوووووووة مووووووون غوووووووري اشوووووووت  الرابعـــــ
أو ال ي ووووووووده كمووووووووا وصووووووووفه الصووووووووريح، وال فوووووووورق بووووووووني أن يشووووووووت  ذكوووووووور الوصووووووووف ]ف

 (8)[: أنوووووه إذا وصوووووفه بصوووووفات املسووووولم فيوووووه-اره القاضووووويتووووو اخ–، وفيوووووه وجوووووه (7)يشوووووتطه
 .(٩)فوجده كما وصفه: ال خيار له

  -إذا اع مووووووووا مل يووووووووره-البوووووووواسع وظهووووووووور زايد  علووووووووم الصووووووووفة املوووووووو كور  يف حوووووووومل  
، ولوووووو حضووووور الغاسووووو  (10)املشوووووتي إذا اشوووووت  موووووا مل يوووووره كظهوووووور النقصوووووان يف جانووووو 

 

 يف )ز(: وال جيوز. (1)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (2)
(، مغوووين ا تووواج  ٩/300(، اجملمووووع )4/354(، فوووتح العزيوووز )5/24(، احلووواوي )3/66األم )  (3)

(2/4٩٩.) 
 (.٩/51(، كفاية النبيه )٩/300موع )اجمل (4)
  :تسوومم يف مصوور والشووامركوو ا  و   ،تطووب  وتفكوول  ،بقلووة زراعيووة موون الفصوويلة الصووليبية:  القوورنبي   (5)

 ، ويف غريرا: الُقّنبي .القرنبي 
 (.2/761(، املع م الوسي  )1/684القاموس ا ي  ) 

 (.٩/308(، اجملموع )4/354)فتح العزيز   (6)
(، الووون م  ٩/2٩3(، اجملمووووع )4/62(، فوووتح العزيوووز )3/286(، التهووو ي  )3/43الوسوووي  )  (7)

 (.4/4٩الوراج )
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (8)
 (.٩/52(، كفاية النبيه )4/62فتح العزيز ) (٩)
 (.4/4٩)(، الن م الوراج ٩/53(، كفاية النبيه )4/63فتح العزيز ) (10)
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 .(1)فرأ  بعضه دون بعض: مل يبطل خياره ح، ير  مجيعه
وحيووووووث يثبوووووووت اخليووووووار، فهووووووول يثبوووووووت قبوووووول الرؤيوووووووة أو عنوووووودرا خاصوووووووة حووووووو، ال  

ه، أحوووودرا: نعووووم وينفوووو  فسووووخه وإجازتووووه ينفوووو  فسووووخه وإجازتووووه قبلهووووا؟ فيووووه ث ثووووة أوجوووو 
 .(3)دون إجازته / : ينف  فسخه-أصرها–واثلثها  (2)]واثنيها: ال[

ولووووووو كووووووان البوووووواسع رأ  املبيووووووع فهوووووول يثبووووووت لووووووه اخليووووووار كاملشووووووتي؟ فيووووووه وجهووووووان، 
، وبنامهووووووا بعضووووووهم علووووووم أن العقوووووود روووووول يوصووووووف (4)ال -ورووووووو املنصوووووووص-أصوووووورهما 

: أنووووووووه لووووووووي  -عوووووووون أيب إسووووووووراق-وجهووووووووان، أحوووووووودمها قبوووووووول الرؤيووووووووة التمووووووووام؟ وفيووووووووه 
حوووووودمها أو جوووووون أو ح وووووور الرضووووووم حوووووو، لووووووو مووووووات أوإمنووووووا  صوووووول التمووووووام  (5))بتووووووام(

مقامووووه ولكوووول منهمووووا  (6)عليووووه الفلوووو  قبلهووووا: بطوووول البيووووع، وال يقوووووم )الوووووارا والووووويل(
: أنوووووه اتم  فووووو  يبطووووول ذووووو ه -قوووووول ابووووون أيب رريووووور -، واثنيهموووووا (7)الفسووووو  قبووووول الرؤيوووووة

ار مقاموووووووه  فعلوووووووم األول: يثبوووووووت للبووووووواسع اخليوووووووار  ألنوووووووه خيووووووو  (8)وم وارثوووووووه ]ووليوووووووه[ويقووووووو 
خيوووووار الوووووث ا، وأتجيووووول الوووووثمن جملووووو ، قوووووال املووووواوردي: "ولوووووه أن يشوووووت  يف اجمللووووو  

، وعلووووووم الثووووووا : ال يثبووووووت وال فسوووووو  لووووووه إال بعيوووووو ، (٩)والووووووزايد  فيووووووه والنقصووووووان منووووووه"
 .(10)ولي  له اشتا  خيار وال غريه

خيار الرؤية فهو علم الفوور أم حتود امتوداد جملو  الرؤيوة؟ فيوه وجهوان  وحيث أثبتنا
 

 (.4/4٩الن م الوراج )(، ٩/300اجملموع ) (1)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (2)
 (.3/377(، الروضة )63-4/62(، فتح العزيز )3/286(، الته ي  )3/43الوسي  ) (3)
 (.3/377ة )(، الروض4/63(، فتح العزيز )5/84البيان ) (4)
 يف )ز(: بتمام. (5)
 ا.يف )ز(: الويل والوار  (6)
 (.50-٩/4٩(، كفاية النبيه )٩/2٩٩(، اجملموع )5/22احلاوي ) (7)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (8)
 (.5/22احلاوي ) (٩)
(، كفايوووة النبيوووه  ٩/2٩٩(، اجملمووووع )5/22احلووواوي )مل أقوووف علوووم تووورجيح ألحووود الووووجهني.    (10)

 (.671، اخلادم )ص(50-/٩)

 /أ[10٩]
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، فعنوووود ابوووون أيب رريوووور  رووووو: علووووم الفووووور  كخيووووار الوووورد (1)بنيووووان علووووم اخلوووو ف املتقوووودمم
 (3)عنووووود ا ووووواملي (2)العيووووو ، وعنووووود أيب إسوووووراق: حتووووود امتوووووداد اجمللووووو ، ورووووو ا أصوووووح

أبوو  ، وبنامهوا الشوي (6)وغوريرم، واألول أصوح عنود االموام (5)وصواح  الفوروع (4)والبغوي
سوووألة أخووور ، وروووي: أنوووه رووول يثبوووت خيوووار اجمللووو  موووع خيوووار الرؤيوووة؟ وفيوووه حممووود علوووم م

وجهووان أحوودمها: نعووم، فيكووون خيووار الرؤيووة علووم الفووور، واثنيهمووا: ال فيمتوود روو ا امتووداد 
بناؤه علم األصل األول، وعك  القاضي ر ا البنا  ، ور ا األصل حكن (7)جمل  الرؤية

ار علم الفور: ثبت خيار اجملل ، وإن قلنوا حتود امتوداد جملو  فقال: "إن جعلنا ر ا اخلي
بووت خيووار اجمللوو "، وقووال االمووام: "إن أثبتنووا خيووار اجمللوو  فهوو ا علووم الفووور، الرؤيووة: مل يث

 .(٩)ر ا وجهان" (8)وإن مل نثبته )ففي(

 فروع: 
لوووو رأ  ثووووبني، مث سووورق أحووودمها وروووو ال يووودري املسوووروق منهموووا فاشوووت    :الو 

 

نوووووي تووورجيح القوووول رنوووه علوووم التاخوووي، ومل يبنوووه علوووم رووو ه  ركووو ا بنامهوووا املووواوردي، وأطلووومل ال  (1)
 (.674اخلادم )ص ،(٩/2٩4(، اجملموع )5/22احلاوي )املسألة. 

 (.٩/2٩4(، اجملموع )3/377ورو ما رجره النووي. الروضة ) (2)
 (.٩/50(، كفاية النبيه )1/234اللباب ) (3)
 (.3/287الته ي  ) (4)
الفقيوووه الشوووافعي    ،بووون حممووود الكنوووا ، املعوووروف ابووون احلوووداد  حممووود بووون أمحووود   ،أبوووو بكووورروووو:    (5)

موووون العلمووووا   موووونهم:  ، وصوووونف كتوووواب "الفووووروع" يف املوووو ر ، واعتووووىن بشوووورحه مجاعووووة  املصووووري
 ه(. 345القفال، والقاضي أبو الطي  الطربي، )ت:  

(، طبقوات الشوافعية  1٩8-4/1٩7(، وفيوات األعيوان )1/114ترمجته يف: طبقات الفقها  )  
 (83-3/7٩  )الكرب 

 (.5/11هناية املطل  ) (6)
 (.  675(، اخلادم )ص3/377(، الروضة )4/63األصح: الثبوت. فتح العزيز ) (7)
 يف )ب(: فعلم. (8)
 (.5/11ورجح االمام: أنه علم الفور. هناية املطل  ) (٩)
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معينووووا مرسيووووا، قووووال الغووووزايل: "وقعووووت يف الفتوووواو ، فقلووووت: إن  (1)]فقوووود اشووووت [ البوووواقي
صووفتا الثوووبني وقوودرمها وقيمتهووا  كنصووفي كووراس: صووح البيووع، وإن اختلووف  (2))تسوواوت(

، قال الرافعي: "ويتأيود موا ذكوره مون (3)شي  من ذلك خرج علم القولني يف بيع الغاس "
لغوريه فقوال: فيموا إذا كوان لوه عبود فرضور يف عبيود  خترجيه علم بيع الغاسو  رحود الورأيني

يعووين: علووم رأي -، (5)واملشووتي يوورارم وال يعوورف عينووه" (4)موون رووفال ( / بعتووك )عبوودي
الصووو ل: "الترقيووومل يوجووو  إجووورا  ، وقوووال الشوووي  ابووون -(6)القاضوووي واملتوووويل كموووا تقووودم

واعووتض عليووه  ،(٩)صووور  التسوواوي" (8)]يف[ (7)اخلوو ف املوو كور يف استقصووا  )الوصووف(
 .(11)وخالفه (10)النووي ]فيه[
: لوووو تلوووف املبيوووع عنووود املشوووتي قبووول رؤيتوووه، ففوووي انفسووواا البيوووع: وجهوووان   الينـــا 

قبضه وقبل  (13)عه )بعد(، ولو ا(12)كالوجهني فيما إذا تلف املبيع يف زمن خيار الشر 

 

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (1)
 يف )ز(: تفاوت. (2)
 (.3/43الوسي  ) (3)
 يف )ز(: من عبيدي رفال . (4)
 (.4/64فتح العزيز ) (5)
 (.278)ص (6)
 يف )ز(: األوصاف. (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 (.3/444شرل مشكل الوسي  ) (٩)
 تني ساق  من )ز(.ما بني املعقوف (10)
 (.٩/2٩5اجملموع ) (11)
(،  3/287نفسووو ، إذا كوووان اخليوووار هلموووا أو للمشوووتي. التهووو ي  )والصوووريح: أن العقووود ال ي  (12)

 (.2٩5، ٩/220(، اجملموع )200، 64-4/63فتح العزيز )
 يف )ز(: قبل (13)

 ب[/10٩]
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 .(1)صحرؤيته: مل يصح، ا ف ما لو اعه يف زمن خيار الشر   فإنه يصح علم األ
 .(2)للباسع أن حتنع من تسليم املبيع وقبض الثمن قبل الرؤية الينالث:
قال املاوردي: "إن كان املبيع مما ينقل  كالعبود والثووب اشوت : ذكور البلود  الرابع:

ال ي رو فيه دون البقعة منه، فإن كان يف غري بلد البيع: وج  تسوليمه يف ذلوك البلود، 
، وروو ا حكوواه الرافعووي عوون (4)اوو ف السوولم" (3))التبووايع( وال جيوووز شوور  تسووليمه يف بلوود

وقوال يف كتوواب السوولم: "السوولم احلوال ال حاجووة فيووه إىل تعيووني ، (5)بعضوهم، واقتصوور عليووه
 .(6)مكان التسليم  كالبيع"

، ونقول (7)قال البغوي: "وال نعين  كان العقد ذلك املوضوع بعينوه، بول تلوك ا لوة"
ل علوووم البووواسع كمفونوووة لوووث مووون كتووواب البيوووع: أن مفونوووة الكيووو يف فووورع يف آخووور النظووور الثا

 .(8)إحضار املبيع الغاس 
ومقتضووم روو ين النقلووني: أنووه ال يشووت  ذكوور موضووع املبيووع، وإنووه يسوولم يف موضووع  

العقوود، ويوافقووه قووول املتووويل إذا كووان املبيووع غاسبووا عوون املوضووع مفونووة احضوواره علووم البوواسع 
، وعوون تعليوومل القاضووي: أنووه ال خوو ف أنووه ال  توواج (٩)ليووهومفونووة نقلووه إىل دار املشووتي ع

 .(10)التسليم، قال: وال يتعني مكان العقديف البيع إىل تعيني مكان 

 

 (.2٩6-٩/2٩5(، اجملموع )4/64(، فتح العزيز )3/287الته ي  ) (1)
 (.٩/55كفاية النبيه )  (2)
 يف )ز(: الباسع. (3)
 (.22-5/21اوي )احل (4)
 (.4/64العزيز )فتح   (5)
 (.4/404فتح العزيز ) (6)
 (.3/572الته ي  ) (7)
 (.512-3/511الته ي  ) (8)
 (.678(، اخلادم )ص8/447كفاية النبيه )  (٩)
 (.67٩(، اخلادم )ص8/447كفاية النبيه )  (10)
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، وأي (1): أجووورب املشوووتي علوووم قبضوووه-أّي موضوووع كوووان-فوووإذا أتوووم البووواسع املبيوووع  
أو ال جيوورب موضوع طالو  املشوتي البواسع بتسوليمه، وقود وفور الوثمن، أو قلنوا: جيورب البواسع، 

 املغصووب مفونوة ، قال يف الفتاو : "كاملغصوب إال أنوه جيو  يف(2)علم تسليم املبيع فيه
: يتعووني مكووان العقوود  -أيضووا–، وقووال املتووويل (3)النقوول اوو ف روو ا فووإن لووه حوومل احلووب "

 فلو فارقه وأيت به  وضع آخر لزمه قبوله، وخيرج من ر ه النقول ث ثة أوجه:

واثنيهوا: ال، ويسولمه موضوع العقود، واثلثهوا:  / موضوع التسوليمأحدرا: جي  بيوان 
 يتعني لتسليمه مكان.أنه ال 

ــامس: إذا اختلوووف املتبايعوووان يف رؤيوووة املبيوووع، فقوووال املشوووتي: موووا رأيتُوووه، وقوووال  اخلـ
البووواسع: رأيتووووه  فوووإن قلنوووا: ال تشوووت  الرؤيوووة فوووالقول قوووول مووون؟ فيوووه وجهوووان، أظهرمهوووا: أن 

، وعلوم رو ا لوو اعوتف (4)وروو موا أورده القاضوي واملتوويل فلوه اخليوار القول قول املشوتي،
الرؤية إال أن املبيع كان متغريا عون املعهوود يف حبسوه فقوال املشوتي: رو ا التغوري موا رأيتوه 

: القوول -يف الفتواو -فقود قوال الغوزايل  (6)، وإن قلنوا: تشوت (5)حني الرؤيوة فوالقول قولوه
 ، انتهم.(8)ر ا عن خ في: وال ينفك ، قال الرافع(7)قول الباسع

 

(، أسوووىن  3/110(، املنثووور )3/518(، الروضووة )4/306(، فووتح العزيووز )3/40٩التهوو ي  )  (1)
 (.2/87املطال  )

 (.67٩(، اخلادم )ص8/447كفاية النبيه )  (2)
 (.162-161فتاو  القاضي حسني )ص (3)
 (.5/٩7(، املهمات )٩/2٩4(، اجملموع )4/64فتح العزيز ) (4)
 (.2/358(، مغين ا تاج )5/63(، هناية املطل  )3/40األم ) (5)
 أي: الرؤية. (6)
 (.36فتاو  الغزايل )ص (7)
 (.4/64فتح العزيز ) (8)

 /أ[110]
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: "ورو ه (4)والنووي، ]قوال النوووي[ (3()2)أيب الدم ابن (1)وقد صرل اخل ف )فيه(
اخلوو ف املعووروف، واألصووح: أن القوووول  (5)مسووألة اخت فهمووا يف مفسوود للعقوود، )وفيهوووا(

 .(6)"قول مدعي الصرة، وعليه فرع الغزايل
، ويوافقوه قوول (7)وأطلمل القاضي فيما إذا اختلفوا يف الرؤيوة أن القوول قوول املشوتي 

البغوووي يف الفتوواو : "لووو قووال البوواسع: بعووُت مووا مل أره، وقووال املشووتي: بوول رأيتوووه  صوودق 
: بعوووت بعووود الرؤيوووة، (٩)وكيلوووه فقوووال املشوووتي ]للوكيووول[ (8)البووواسع بيمينوووه، ولوووو اع ]مووون[

فوووو  عوووورب  بقولووووه، ويسووووأل املوكوووول فووووإن قووووال مل يووووره وكيلووووي صوووودق  لرؤيووووة وأنكوووور الوكيوووول ا
 .(10)بيمينه"

وصوووررنا الشووورا   (12)لوووو اشوووت  ثووووا ]مطوووواي[ (11)عووون القفوووال )أنوووه( الســـادس:
فنشره واختار الفس  وكان لطيه مفونة، ومل  سون طيوه كانوت مفنوة الطوي علوم املشوتي،  

 

 يف )ز(: عنه. (1)
وووودا   إبووووراريم بوووون عبوووود هللا بوووون عبوووود املوووونعمرووووو: أبووووو إسووووراق،    (2) املعووووروف ابوووون    احلموووووي،  اهلمن

أدب  و"  "،شووووووورل الوسوووووووي ، ولووووووود حبموووووووا ، وتووووووووىل القضوووووووا  فيهوووووووا، مووووووون مفلفاتوووووووه: "أيب الووووووودم
 ه(. 642"، )ت:القضا 

طبقووات  (،  116-8/115)طبقووات الشووافعية الكوورب   (،  6/25ترمجتووه يف: الوووايف الوفيووات )  
 (.  2/٩٩الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.2/1٩7أدب القضا  ) (3)
 ني املعقوفتني ساق  من )ز(.ما ب (4)
 يف )ز(: وفيه. (5)
 (.٩/2٩4اجملموع ) (6)
 (.5/٩7املهمات ) (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 ا بني املعقوفتني زايد  يف )ز(.م (٩)
 (.141ي )صفتاو  البغو  (10)
 ما بني القوسني مكرر يف ) (.( 11)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (12)
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 .(1)كانت مفونة رده عليهعيبا   كما لو اشت  شيئا ونقله إىل بيته فوجد به

، وال (3)يف جوووواز بيووع أسوووتار الكعبووة يف كتووواب احلوووج (2)تقووودم ]اخلوو ف[ الســـابع:
، قووال القفووال: إال أن يقطووع شوويئا يسووريا لوودوا  في وووز (4)جيوووز بيووع أشوو ار احلوورم وصوويده

 ،(6()5)[النووي: "ينبغي أن ال جيوز  كالطعام ال ي أبيح أكله ال جيوز بيعوه" بيعه، ]وقال
وروو: احلِّمووم، حكوم أشو ار احلورم فو   -النوون–وقال ابن القاص: "حكم ش ر النقيع 

به البلوو : موا اعتواده النواس مون بيوع النصوي   (8)، قال النووي: "ومما )يعم((7)جيوز بيعه"
، قوال ا واملي: "روو اطول  جلهالوة قودره، وألن املوا  (10)النهور" (٩)من املا  اجلواري )مون(

 .(11)مملوك"ري اجلاري غ

ــامن بغوووريه: اطووول   (12): بيوووع اللووونب واخلووول املخوووتل  املوووا ، واملسوووك ]املخوووتل [الينـ
اختل  ال علم وجه التكي ، فإن رك   / ، ر ا إذا(13)لل هل املقصود واخت طه بغريه

 

 (.4/54الن م الوراج ) (1)
 بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. ما (2)
 (.٩8)ص (3)
 (.3/360(، املنثور )3/378الروضة ) (4)
 . )ز(ما بني املعقوفتني زايد  يف (5)
 (.3/378الروضة ) (6)
 (.3/378(، الروضة )421-4/420هناية املطل  ) (7)
 يف )ز(: تعم. (8)
 يف )ز(: يف. (٩)
 (.3/378روضة )ال (10)
 (.22٩-228اللباب )ص (11)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (12)
(، كفايووووووووووووووة األخيووووووووووووووار  ٩/307(، اجملموووووووووووووووع )3/376(، الروضووووووووووووووة )3/523التهوووووووووووووو ي  )  (13)

(1/1/242.) 

 ب[/110]
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 .(3): جاز بيعه دون السلم فيه(2)والنَّد (1)معه كالغالية
الشووي  بعشوور  د نووري مطلقووا، مث  يبيعووون د  أهنوومقووال القاضووي: جوورت العووا التاســع:

، فيعووربون عوون تسووعة ودانوومل بعشوور ، فيلزمووه تسووعة ودانوومل للعوواد ، (4)يعطونووه تسووعة ودانوومل
وكوو ا لووو أقوور عنوود احلوواكم بعشوور  لزمووه تسووعة ودانوومل حيووث جوورت العوواد  بووه، قووال: وفيووه 

 إشكال.
 سوووووئل الشوووووي  عووووز الووووودين بوووون عبووووود السووووو م عوووون بيووووواع يبيووووع شوووووئيا كووووول العاشـــــر:

بوووووودون ذلووووووك قلووووووي   فووووووإذا أعطوووووواه رجوووووول درمهووووووا  (6)] اككووووووه[ (5)رطوووووول بوووووودررم )وملوووووون(
علوووووم أن يعطيوووووه بوووووه منووووووه مووووون غوووووري مسوووووواومة، فوزنوووووه وأعطووووواه موووووون حسووووواب موووووا يبيعووووووه 
غالبًووووووووووا وأخوووووووووو ه املشووووووووووتي، ومل يعوووووووووورف وزن الوووووووووودررم وال وزن املعطووووووووووم روووووووووول يصووووووووووح؟ 

اب رنوووووه: لوووووي  علوووووم البووووواسع أن يبيعوووووه رقووووول شوووووي  عادتوووووه يبيوووووع بوووووه؟ فأجووووو  (7)رووووول[و]
سوووووووواوا  وتفوووووووواوت، وإذا رأ  البوووووووواسع عليووووووووه ذلووووووووك، ولووووووووه أن يبيعووووووووه كيووووووووف شووووووووا  موووووووون م

 .(٩)والثمن، ومل يعرفا قدر وزهنما: صح البيع (8)واملشتي ]املبيع[

 

طي  جمموع من املسك والكافور والعنرب، خيل   وا  الوورد، مث يسوك علوم ح ور،    ي:ر  الغالية (1)
 .فيطي  به

 (.1/18٩(، حترير ألفا  التنبيه )1/257النظم املستع ب ) 
 .وعود خيتل  بغري درنمسك وعنرب :  النَّد  (2)

 (.2/5٩7نري )(، املصبال امل1/18٩حترير ألفا  التنبيه ) 
 (.2/361(، مغين ا تاج )٩/307(، اجملموع )4/408، 3/٩1فتح العزيز ) (3)
د  عنوووو –، ويعووووادل  سوووودس دررووووم  ، مقووووداره:ضوووورب موووون النقووووود الفضووووية، ورووووو:  معوووورب:  الوووودانمل  (4)

 جراما(. 0،4٩6: )-اجلمهور
 (.1/206(، مع م لغة الفقها  )24(، املكاييل واملوازين الشرعية )ص1/201املصبال املنري ) 
 يف )ز(: ومل. (5)
 ر ه الكلمة غري مفهومة. (6)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (7)
 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز( (8)
 (.14٩-148)صفتاو  العز بن عبدالس م  (٩)
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نسوج : لوو كوان الثووب علوم منسوج قود نسوج بعضوه فباعوه علوم أن ياحلادي عشــر
 .(1)الباسع اقيه: مل يصح البيع قطعا، ن  عليه

ــرالينـــــــا  : قوووووووال يف االحيوووووووا : "جووووووورت العووووووواد   عاملوووووووة القصووووووواب واخلبووووووواز  عشـــــ
والبقووووال، واألخوووو  موووونهم يف كوووول يوووووم موووون غووووري تقوووودير مثوووون وال معاطووووا ، وا اسووووبة بعوووود 
موووووود ، والتقوووووووم  ووووووا يقووووووع بووووووه التاضووووووي حينئوووووو ، وجوووووور  القضووووووا  إباحتووووووه  للراجووووووة، 

كلووووه، لكوووون جيوووو   موووول تسووووليمهم علووووم إاحووووة التنوووواول مووووع انتظووووار العوووووض  فيروووول أو 
 ال مووووووة فووووووإذا وقووووووع التاضووووووي علووووووم الضوووووومان بقيمتووووووه يوووووووم االتوووووو ف، وجتتمووووووع القوووووويم يف

مقوووووودار فينبغووووووي أن يلووووووتم  موووووونهم االبوووووورا  املطلوووووومل حوووووو، ال يبقووووووم عهوووووود ، وإن تطوووووورق 
 .(2)إليه تفاوت يف التقوم في   القناعة به"

موووووة توووووربأ ، وقوووووال: إن ال (3)البغووووووي: رنوووووه ال  ووووول األكووووول، وروووووو القيووووواسوأفووووو،  
 .(4)لقيمة وإن كان املأخوذ أو بعضه مثليابدفع ا

  

 

 (.2/361(، مغين ا تاج )٩/301(، اجملموع )5/86، البيان )(3/40األم ) (1)
 (.2/72إحيا  علوم الدين ) (2)
(، وسووووبمل أن الصووووريح: أن روووو ا البيووووع اطوووول قطعووووا  كمووووا قالووووه  204سووووبقت املسووووألة يف )ص  (3)

 (.164-٩/163النووي يف اجملموع )
 (.172فتاو  البغوي )ص (4)
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 (1) الباب الثاني: يف فساد البيع جلهة الربا
، وروووو ث ثوووة (2)، وروووو حووورام مووون الكبووواسر-رووو ا البووواب وموووا بعوووده يف موانوووع البيوووع

، ورا (5)الفضووول، ورووووو: زايد  أحووود العوضوووني علووووم اآلخووور يف املقوووودار (4): ]را[(3)أنوووواع

 

 .زاد  :يربو ربوا، أي ي را الش، يقال: لم األشهرورو مقصور ع  ،الفضل والزايد : لغة  الرا (1)
أو موع    ،عقد علم عوض تصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشورع حالوة العقود اصط حا:   

 .أتخري يف البدلني أو أحدمها
(، حتفوووووة ا تووووواج  2/363مغوووووين ا تووووواج )  (.1/217(، املصوووووبال املنوووووري )6/234٩الصووووورال )  
(4/272.) 

 يي ىي}واألصوول يف حترحووه الكتوواب والسوونة واالمجوواع، فموون الكتوواب: قولووه تعوواىل:    (2)
 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج
 .27٩-278 سور  البقر ، اآلية  {حض جض

،  اجتنبوووا السووبع املوبقوواتأنووه قووال: "  ☺عوون النوو     ◙السوونة: مووا رواه أبووو رريوور   وموون    
وقتول الونف  الويت حورم هللا إال احلومل،  والسورر،  اهلل،    الشورك  قال:  قالوا اي رسول هللا، وما رن؟

"،  وأكوول الووورا، وأكووول موووال اليتووويم، والتوووويل يوووم الزحوووف، وقووو ف ا صووونات املفمنوووات الغووواف ت
: الوصووااي، اب قووول هللا تعوواىل: إن الوو ين أيكلووون أموووال  لبخووار أخرجووه ا ي يف صووريره، كتووابع

: بيوووووان  4/10)  2766اليتوووووامم ظلموووووا، بووووورقم   : االحوووووان، ابع (، ومسووووولم يف صوووووريره، كتوووووابع
 (.1/٩2) 8٩الكباسر وأكربرا، برقم  

اسع.  الشوووور   حرمووووه يف مجيووووع إن هللا    :قيوووولوأمجوووع املسوووولمون علووووم حترحووووه، وأنووووه موووون الكبووواسر، بوووول    
،  (345-1/344(، معوووووووامل التنزيووووووول )352-1/351تفسوووووووري املووووووواوردي )(،  5/74احلووووووواوي )
 .(241صاملطل  العايل )(، ٩/3٩1اجملموع )

 (.2/363(، مغين ا تاج )٩/124(، كفاية النبيه )4/71فتح العزيز ) (3)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (4)
 (.2/363(، مغين ا تاج )4/57راج )(، الن م الو ٩/124كفاية النبيه )  (5)
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مال  ال يقبض فيه  / ، ورا اليد، ورو: بيع(3)نسيئة (2)، ورو: بيع مال ] ال[(1)النَّسا 
، وذكور املتوويل نوًعوا رابًعوا، وروو: را القورض  رن (4)أحد العوضني يف اجملل  دون اآلخر

 .(6)، وروي فيه أثر(5)ه بشر  جر منفعةيقرضه ماال  ثل 
زايد  علوم موا تقودم - عقود البيوع فإذا كان العوضان مون اجلوانبني ربووبني اشوت  يف

مجعتهمووووووا علووووووة واحوووووود   (8)]أن[–: ثوووووو ا شووووووراس  (7)-البوووووواب األول موووووون الشوووووورو  يف
 .(10)، والتقابض يف اجملل (٩): التماثل املعيار الشرعي، احللول-وجتانسا
 .(11)وإن بيع بغري جنسه: سق  اشتا  التماثل وبقي اشتا  احللول والتقابض 

 

 .أخرته ، أي:نسأت الشي  وأنسأته: التأخري والتأجيل، تقول: النَّسا  (1)
 (.1/286(، املطلع )1/17٩حترير ألفا  التنبيه )     
 ا يف الن م الوراج.املوافمل ملرك ا يف )ز(، ويف ) (: حلكه، ولعل املثبت رو الصريح، ورو  (2)
 (.2/363(، مغين ا تاج )4/57(، الن م الوراج )٩/124كفاية النبيه )  (3)
، هنايوووووة ا تووووواج  (2/363(، مغوووووين ا تووووواج )4/57(، الووووون م الورووووواج )٩/125كفايوووووة النبيوووووه )  (4)

(3/424.) 
 .(4/57الن م الوراج )(، 6٩7اخلادم )ص(، ٩/125كفاية النبيه )  (5)
كول قوورض  أنوه قوال: "  ☺عون النو     -هنو رضووي هللا ع–ي عون علوي بون أيب طالو   وروو موا رو   (6)

 ".جر منفعة فهو را
(، والوديلمي يف  1/500)  437أخرجه احلارا يف املسند، اب: يف القرض جيور املنفعوة، بورقم    

(،  1/٩728)  ٩728(، والسويوطي يف اجلوامع الصوغري، بورقم  3/262)  4778الفردوس، برقم  
(،  3/380إسوووناده ضوووعيف... ولوووه شوووارد موقووووف". إحتووواف اخلوووري  املهووور  )وقوووال البوصوووريي: "

 (.1/617ضعيف اجلامع الصغري ) وضعفه ك لك األلبا  يف
 وما بعدرا. 1٩4ص (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 (.3/44". الوسي  )سلممنع األجل وال  :ونعين بهقال الغزايل: " (٩)
 (.1/23٩(، كفاية األخيار )3/380(، الروضة )4/76(، فتح العزيز )3/44الوسي  ) (10)
 .(3/380(، الروضة )4/76فتح العزيز )(، 3/45(، الوسي  )5/77احلاوي ) (11)

 /أ[111]
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 .(2)يشت  شي  من ذلك  (1)لة واحد : ]مل[وإن مل جيمعهما ع 
فإموا أن يكوو  ربوويني أم ال، فوإن كوا  ومجلة القول يف ذلك: أنه إذا بيوع موال  وال 

بعلووة واحوود  أو روو ا بعلووة وذا بعلووة، فووإن كووا  ربووويني  (3)ربووويني ]فإمووا أن يكووو  ربووويني[
اع الوو ر  الوو ر ، بعلووة واحوود  فإمووا أن يتروود اجلوون  أو خيتلووف، فووإن احتوود كمووا إذا 
ة، فيشوت  فيوه: احللوول، أو الدرارم الدرارم، أو احلنطة احلنطة: ثبوت فيوه األنوواع الث ثو 

والتماثووول، والتقوووابض يف اجمللووو  وإن طوووال، وإن اختلوووف اجلووون : مل يثبوووت األول، وروووو: 
أو ، ويثبووت اآلخووران: را النسووا  ورا اليوود  كمووا إذا اع ذربووا بفضووة، (4)حتوورم ]الفضوول[

 حنطة بشعري  في وز املفاضلة، وجي  احللول والتقابض.
وإن كا  ربويني بعلتوني: مل يثبوت شوي  مون األنوواع الث ثوة  فو  جيو  التماثول وال  

قمووح بودينار أو عشوور  دراروم أو صوواع متوور  (5)احللوول وال التقووابض  كموا إذا اشووت  إردب 
وروو يشومل: -وإن مل يكوو  ربوويني بدررم، أو سلم الد نري والدرارم يف ذلك إىل أجول، 

فكوو لك جيوووز فيووه التفاضوول  -بووويني، ومووا إذا مل يكوون أحوودمها ربوووايمووا إذا مل يكووو  معوواً ر 
والتأجيل وأتخري القبض، كما إذا اع ثوا بدرارم أو عبدا بود نري أو ثووا بثووب أو دارا 

 .(6)بدار

عقووود علوووم معوووني، بووول : أن يووورد ال-يشوووت  فيوووه التقوووابض (7)]فيموووا[-وال يشوووت   
انبني، أو مون أحودمها، أو مطلقوا يف موضوع م موصوف يف ال مة مون اجلو يصح أن يرد عل 

 

 رك ا يف )ز(، ويف ) (: ومل. (1)
 (.3/380) (، الروضة4/76(، فتح العزيز )3/45الوسي  ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (3)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: الفضلم. (4)
أربعووة وعشوورون صوواعا بصوواع النوو   ، ورووو  واجلمووع أرادب: مكيووال ضووخم ألروول مصوور،  االردب  (5)

 (.من الرب الرزين كيلو جرام  48،٩6، ومقداره عند اجلمهور )☺
 (.1/54(، مع م لغة الفقها  )3٩(، املكاييل واملوازين الشرعية )ص1/224)املصبال املنري  

 (.3/380الروضة ) (6)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: ما. (7)



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 350 

 .(1)فيه نقد غال  إذا أحضرامها، ويقبضاهنما يف اجملل 

 (2)واملوووووراد اجمللووووو : عووووودم االفوووووتاق  فلوووووو قاموووووا مووووون اجمللووووو  ومتاشووووويا مصوووووطربني
 .(3)وتقابضا قبل التفرق: صح

: أن العوضووووووووني إذا مل يكووووووووو  معينووووووووني يف العقوووووووود/  (4)بوووووووواديوعوووووووون أيب عاصووووووووم الع
كووووووان  نزلووووووة بيووووووع األعيووووووان الغاسبووووووة بعضووووووها بووووووبعض، فووووووإن صووووووررناه صووووووررنا روووووو ا، 

 .(5)وإال ف 

يف الووووووو ر  والفضوووووووة معلووووووول بكوهنموووووووا: جووووووووررين مهوووووووا جووووووون   -عنووووووود –والووووووورا 
ملضووووووووروب الووووووووثمن الغالوووووووو ، والعبووووووووارتني تشووووووووم ن ا األمثووووووووان غالبووووووووا، وقيوووووووول: صوووووووو حية

، والتقييووووود الغلبوووووة خيووووورج: الفلووووووس (6)وغوووووريه مووووون احللوووووي واألوا  املتخووووو   منهموووووا والتووووورب
وراجووووووووووووت رواج النقووووووووووووود  فإنووووووووووووه ال را فيهووووووووووووا علووووووووووووم  (7)إذا حصوووووووووووول التعاموووووووووووول ]ذووووووووووووا[

 

 (.5/٩7هناية املطل  ) (1)
 يظهر بعد ر ا يف )ز(: سنني. (2)
(، حاشووووية الب ريمووووي  3/228(، حاشووووية اجلموووول )٩/180(، اجملموووووع )4/175فووووتح العزيووووز )  (3)

 (.2/326رل املنهج )علم ش
صوونف كتوواب    الفقيووه الشووافعي،  ،حمموود بوون أمحوود بوون حمموود العبووادي اهلووروي  ،أبووو عاصوومرووو:    (4)

وابنووه أبووو احلسوون    ،أبووو سووعد اهلووروي  وعنووه أخوو    " و"الووزايدات" و"طبقووات الفقهووا "،املبسووو "
 ه(. 458، )ت: وغريمها، العبادي

(، طبقووووات الشووووافعية  60-2/5٩فيووووات )(، الوووووايف الو 4/214ترمجتووووه يف: وفيووووات األعيووووان )  
 (.  233-1/232البن قاضي شهبة )

 (.10/102تكملة اجملموع للسبكي ) (5)
الروضووووووة    (،4/74فووووووتح العزيووووووز )(،  5/163(، البيووووووان )3/46(، الوسووووووي  )5/٩1احلوووووواوي )  (6)

 (.٩/128(، كفاية النبيه )٩/3٩3اجملموع )(، 3/380)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (7)

 ب[/111]
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 .(2)، وفيها وجه(1)امل ر 

، وعلم األول ري علة (3) فيهما وقال بعض أصرابنا: الرا فيهما لعينهما ال ملعىن
 . (5) (4) قاصر  ال يوجد يف غريمها

، وروي: الورب والشوعري (6)والعلة يف املطعوموات األربعوة املنصووص عليهوا يف احلوديث 
، وفيوه قوول قودم: إن العلوة مركبوة مون الطعوم (7): الطعوم يف اجلون -عنود –والتمر وامللح 

ان والبووويض جل والبطوووي  والرمووو را يف السوووفر    فعلوووم رووو ا ال(8)والتقووودير الكيووول أو الووووزن
  (٩))واجلوز(

 

 (.4/67، الن م الوراج )(٩/128(، كفاية النبيه )٩/3٩5اجملموع ) (1)
 .(٩/128(، كفاية النبيه )٩/3٩5اجملموع )قال النووي: "وفيها وجه شاذ: أنه  رم".  (2)
 (.380-3/37٩(، الروضة )4/74فتح العزيز ) (3)
 (.٩/3٩3(، اجملموع )5/163البيان ) (4)
احلاضور فقوود تبوني أن العلوة متعديووة وليسوت قاصوور ، فهو ه العلووة    رو ا كوان قوودحًا، أموا يف العصوور  (5)

 موجود  يف الورق النقدي، وكل ما عده الناس نقًدا.
الو ر  الو ر ، والفضوة  : "-☺–قوال: قوال رسوول هللا    ◙عن عبواد  بون الصوامت  (6)

ا  بسوا ، يودا  مث   ثل، سو   وامللح امللحر،  الفضة، والرب الرب، والشعري الشعري، والتمر التم
 بيد، فإذا اختلفت ر ه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

: الصوورف وبيووع الوو ر  الووورق نقوودا، بوورق   : املسوواقا ، ابع م  أخرجووه مسوولم يف صووريره، كتووابع
1587 (3/1210.) 

(، الروضووووة  4/72(، فوووتح العزيوووز )5/164(، البيوووان )3/336(، التهووو ي  )3/47الوسوووي  )  (7)
(3/37٩.) 

 (.5/164البيان )(، 3/47الوسي  ) (8)
 يظهر يف )ز(: والرول. (٩)
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، وقووال أبووو بكوور األود : العلووة اجلنسووية  فوو  جيوووز بيووع مووال (2)والنووارنج (1)واألتوورج
 .(4)، ونقل القاضي عنه أنه قال: العلة اجلن ، والطعم شرطها(3)جبنسه متفاض 

ليسووووووووت  وعلووووووووم املوووووووو ر  اختلووووووووف األصووووووووراب يف اجلنسووووووووية، فقالووووووووت املووووووووراوز :
فقوووووال بعضوووووهم روووووي: شووووور  العلوووووة، وقوووووال اآلخووووورون روووووي:  جوووووز ا مووووون العلوووووة، واختلفووووووا

، (7)موووووع الوووووز ، وقوووووال العراقيوووووون روووووي: جوووووز  العلوووووة (6)  كاالحصوووووان(5)حمووووول عمووووول العلوووووة
 .(8)فالعلة مركبة من وصفني: الطعم واجلن ، وري يف القدم مركبة من ث ثة

دار أو  اقووووووووودان يف دار االسوووووووووو موال فووووووووورق يف حتووووووووورم الووووووووورا بوووووووووني أن يكوووووووووون املتع
 .(10)، مسلمني أو كافرين، أو أحدمها مسلم واآلخر كافر(٩)احلرب 

 

ومثوووره كوووالليمون    ، عوووم األغصوووان والوووورق والثمووور،  شووو ر: مجوووع، واحوووده: أترجوووة، وروووو:  األُتووورجّ   (1)
 .حامض املا   ،ذكي الراسرة ،ورو ذر  اللون ، الكبار

 (.1/4(، املع م الوسي  )1/73املصبال املنري ) 
وأزراررا بيض عبقة الراسروة تظهور  الس ابية،    الفصيلةش ر  مثمر  من  : فارسي معرب،  النارنج (2)

 .وتستعمل أزراررا يف صنع ما  الزرر  ،يف الربيع 
 (.2/٩13(، املع م الوسي  )6/236اتج العروس ) 

 (.٩/130(، كفاية النبيه )٩/400(، اجملموع )4/72ز )فتح العزي (3)
 (.704(، اخلادم )ص2/258األشباه للسبكي ) (4)
 (.730(، اخلادم )ص3/47(، الوسي  )4/77ز )فتح العزي (5)
 (.  1/63رو: احلر املكلف املسلم ال ي وطف بنكال صريح. أني  الفقها  )  ا صون (6)
 كأن املقصود: أهنا جز  من العلة.  (7)
 .(10/٩2(، تكملة اجملموع للسبكي )4/77فتح العزيز ) (8)
م، ري: الويت غلو  عليهوا االسو م ظهوورًا وشويوًعا حبيوث يوفذن فيهوا للصو  ، وتقوام  دار االس  (٩)

 .ان ويعلن، وتظهر فيها الشعاسر ح، وإن كان فيها كفارفيها اجلماعات، ويصام فيها رمض
ولوووو كثووور فيهوووا املسووولمون، واالعتبوووار     حكوووم االسووو م عليهوووا  مل يغلووو   ، روووي: الووويتدار الكفووور  

 .املظهر والظارر
 .(10/324الشرل املمتع ) 

 (.٩/3٩1(، اجملموع )5/185) (، البيان 3/48(، الوسي  )5/75احلاوي ) (10)
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يفوووووورض علووووووم وجهووووووني أحوووووودمها: أن يبيووووووع شوووووويئا  (1)وجيوووووووز بيووووووع العينووووووة، )ورووووووو( 
بووووثمن موجووووول ويسووووولمه إىل مشوووووتيه مث يبتاعووووه منوووووه قبووووول قوووووبض الووووثمن رقووووول مووووون الوووووثمن 

ايعووووه ركثوووور منووووه إىل بووووثمن نقووووًدا مث يبيعووووه موووون  األول نقوووودا، واثنيهمووووا: أن يبتوووواع شوووويئا
أجوووول قبوووول قووووبض الووووثمن أو بعووووده، وال فوووورق بووووني أن يصووووري ذلووووك عوووواد  لووووه أو ال علووووم 

 .(2)املشهور
وأبوو حممود: بوبط ن العقودين إذا صووار  (3)وأفو، الشويخان أبوو إسوراق االسووفرايين 

 العينة. (5)، ويكره ]بيع[(4)ألن الثا  يصري كاملشت  يف األولذلك عاد  له  

 فرعان: 
كموا لوو   (7()6)حيث اعتورب  التقوابض لوو تفرقوا قبلوه: بطول العقود، )وعصويا( الو :

، (8)يتفاسوووخا أو يتقووواي  مث يفتقوووانبووودرمهني، وعليهموووا إن أرادا االفوووتاق أن  / اع درمهًوووا

 

 يف )ز(: وري. (1)
-3/418(، الروضوووة )137-4/135(، فوووتح العزيوووز )3/48(، الوسوووي  )5/287احلووواوي )  (2)

41٩.) 
األصوويل الفقيوه الشوافعي،    االسوفراييين، األسوتاذ  إبراريم بون حممود بون مهوران رو: أبو إسراق،  (3)

أصووول الوودين، و"الوورد علووم امللروودين"،  ، موون مصوونفاته: "جووامع احللووي" يف  شووي  أروول خراسووان 
 ه(. 418)ت: 

اتريووووو  االسوووووو م  (،  314-1/312ترمجتوووووه يف: طبقوووووات الفقهوووووا  الشوووووافعية البووووون الصووووو ل )  
 (.368-1/367، طبقات الشافعيني )(2٩1/٩)

 (.3/41٩(، الروضة )4/137فتح العزيز ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
 يف )ز(: وعصم. (6)
(، الروضوووووووووة  4/78العزيوووووووووز )  (، فوووووووووتح5/176(، البيوووووووووان )3/103(، الوسوووووووووي  )3/31ألم )ا  (7)

 (.2/366(، مغين ا تاج )3/381)
 (.4/61(، الن م الوراج )٩/404اجملموع ) (8)

 /أ[112]
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مث تفرقوا بطول  أو قوبض أحودمها بعضوه واآلخور كلوه،ولو قبض كول منهموا بعوض العووض، 
 .(1)العقد يف غري املقبوض

يف االنتهووووووا  كوووووو ا قووووووالوه، وقووووووال املوووووواوردي  (2)ويف املقبوووووووض قوووووووال تفريوووووومل الصووووووفقة
الصووووفقة علووووم أحوووود والوووورواي : "روووو ا ال يقتضوووويه موووو ر  الشووووافعي  ألنووووه أبطوووول مجيووووع 

الووووثمن، ومهووووا منتفيووووان رنووووا  فوووو   القووووولني إمووووا لل مووووع بووووني احلوووو ل واحلوووورام، أو جلهالووووة
، وقطعووووووووووا رن العقوووووووووود ال يبطوووووووووول يف (3)ل"جيوووووووووووز أن  كووووووووووم بووووووووووبط ن العقوووووووووود يف الكوووووووووو 

املقبوووووووووض، وفيووووووووه نظوووووووور، وإذا قلنووووووووا: ال يبطوووووووول، فوووووووواملقبوض مقبوووووووووض  ووووووووا يقابلووووووووه موووووووون 
، وعلوووووووم األول: يف (4)يوووووووع الوووووووثمن وروووووووو فاسووووووودالوووووووثمن، وفيوووووووه وجوووووووه: أنوووووووه مقبووووووووض جبم

التفوووورق اثلثهووووا: أنووووه إن كووووان عاملووووا رن العقوووود ينفسوووو   ثبوووووت اخليووووار للمشووووتي أوجووووه،
 .(5)ف  خيار، وإن كان جار  ختري

، وقووووووال (6)وإلووووووزام العقوووووود يف اجمللوووووو  قبوووووول التقووووووابض  نزلووووووة التفوووووورق فيبطوووووول العقوووووود
االلوووووزام كعدموووووه، فلوووووو تقابضوووووا بعوووووده وقبووووول ابووووون سوووووريج واملووووواوردي: "ال يبطووووول، ووجوووووود 

، وقوووووال الشوووووي  أبوووووو حممووووود: يف بطووووو ن اخليوووووار (7)"االفوووووتاق: صوووووح، واخليوووووار اق حبالوووووه
 .(8)ب لك وجهان، إن بطل: بطل العقد وإال ف 

ولوووو وكووو  أو أحووودمها يف التقوووابض، فوووإن حصووول قبووول تفووورق املتعاقووودين: صوووح، أو  

 

 .(٩/404اجملموع )، (4/78فتح العزيز )(، 3/341الته ي  ) (1)
(،  6/25ملوو ر . هنايووة املطلوو  )القووول األول: ينفسوو  العقوود، والثووا : ال، بوول يصووح، ورووو ا  (2)

 (.٩/404(، اجملموع )142-4/141ح العزيز )(، فت3/341الته ي  )
 (4/44٩حبر امل ر  ) (3)
 (.10/12٩(، تكملة اجملموع للسبكي )5/145(، البيان )2/534حلية العلما  ) (4)
 (.٩/77(، كفاية النبيه )32٩-5/328هناية املطل  ) (5)
 (.٩/404(، اجملموع )4/78(، فتح العزيز )3/341) ورو امل ر . الته ي  (6)
 (، املصادر السابقة.5/7٩احلاوي ) (7)
 (.٩/134كفاية النبيه )  (8)



 حملققالنص ا

     _______ _______ 355 

 .(1)بعده: ف 
فوإن أبطلنوا خيوار اجمللو  املووت: بطول العقود، وإال، فوإن ولو مات فقبض وارثوه،  

 .(2)جملل : صحقبضه وارثه يف ا
ولووووو أحووووال أحوووودمها اآلخوووور  ووووا وجوووو  لووووه فووووإن قووووبض يف اجمللوووو  جوووواز إن قلنووووا:  

احلوالووووووة اسووووووتيفا ، وإن قلنووووووا: رووووووي معاوضووووووة فوووووو ، وإن تفرقووووووا قبوووووول القووووووبض بطوووووول، وإن 
قاضووووي الطوووووربي: أنووووه نقووووول يف املنهوووواج عووووون ، ورو  الوووورواي  عووووون ال(3)جعلنارووووا اسوووووتيفا 

وأنوووووه قوووووال: رووووو ا عنووووودي إذا كوووووا  قووووود ختوووووايرا بعضوووووهم: أهنوووووا تصوووووح وال يبطووووول الصووووورف، 
تصوووووح احلوالوووووة وعلوووووم رووووو ا إذا أحوووووال بووووورأس املوووووال  وسوووووق  اخليوووووار فأموووووا موووووع بقاسوووووه فووووو 

 .(5)مث تفرقا: مل يبطل السلم (4)يف اجملل  بعد التخاير
: مووون أصووورابنا مووون قوووال: احلوالوووة قوووبض، وروووو غلووو   ألنوووه ال -املنهووواجيف -وقوووال 

، قووال الوورواي : "وروو ا (6)قبوول التفوورق ورأس مووال السوولمتصووح احلوالووة يف عوووض الصوورف 
ومسعووووت موووون بعووووض  / ،(7)أصووووح، والتخوووواير يف الصوووورف إذا وقووووع قبوووول قووووبض )العوووووض(

، ولووو كووان لووه عليووه (8) وو ر "اخلراسووانيني فيووه وجهووني وقووال املنووع أسوولم يف النظوور ولووي  
 ه الرواي .مثل ما وج  له عليه فقامسه به أو أبرأه عما وج  له: مل يصح، قال

 

 (.٩/404(، اجملموع )4/78(، فتح العزيز )5/7٩احلاوي ) (1)
 (.٩/133(، كفاية النبيه )3/341(، الته ي  )7/54هناية املطل  ) (2)
 (.10/144(، تكملة اجملموع للسبكي )٩/133النبيه ) (، كفاية4/453مل ر  )حبر ا (3)
أو    ،أو أبطلنووا اخليووار  ،أو أجووز ه  ،أو ألزمنوواه  ،أمضووينا العقوود رووو: أن يقووول املتعاقوودان:    التخوواير  (4)

 .أفسد ه
 (.2/406(، مغين ا تاج )73٩اخلادم )ص 

 (.5/460حبر امل ر  ) (5)
 املصدر السابمل. (6)
 يف )ز(: العوضني. (7)
 (.5/460حبر امل ر  ) (8)

 ب[/112]
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 أو غريرا فله طرق: (1)إذا أراد بيع مال ربوي جبنسه ركثر منه )جلود ( الينا :
درارم أو د نري صراحا  كسور   (2)أحدرا: توس  عقد آخر  كما إذا أراد )بيع(

والووود نري بووودرارم، أو بعووورض آخووور، مث إذا  (3)زهنوووا، فيبيوووع الووودرارم )الووود نري(أكثووور مووون و 
يصووح سوووا  أو ختووايرا اشووت  بتلووك الوودرارم، أو بوو لك العوورض املكسوور : فتقابضووا وافتقووا 

 .(4)اخت  ذلك عاد  أم ال
يف اجمللوو  بعوود القووبض: صووح، وقبوول التفوورق والتخوواير:  (5)ولووو وقووع ]العقوود الثووا [

، وقوووال ابووون القفوووال (6)لصوووريح، اووو ف موووا لوووو اعوووه مووون غوووري اسعوووه قبلهمووواصوووح علوووم ا
يف زمووون اخليوووار، فوووإن جعلنووواه للبووواسع: مل  اخلووو ف يف امللوووك يببوووىن ذلوووك علوووم  (7)الشاشوووي

قطعا للخيوار فيسوتأنفان العقود، وقوال املواوردي: األصوح أنوه ال  (8)يصح  إال أنه ]يكون[
 .(٩)يصح

 .(10)ففيها الوجهان قال الرواي : واهلبة كالبيع
 .(11)أن يقرض كل منهما ماله من صاحبه مث يربئ كل منهما ذمة اآلخر الينا :

 

 يف )ز(: كلمة غري واضرة. (1)
 يف )ز(: شرا . (2)
 يف )ز(: بد نري. (3)
 (.4/76(، الن م الوراج )3/381(، الروضة )4/78فتح العزيز ) (4)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: العبد البا . (5)
 (.10/101جملموع للسبكي )املصادر السابقة، تكملة ا (6)
 (.  147تقدمت ترمجته يف )ص (7)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (8)
 (.5/146احلاوي ) (٩)
(، تكملووووووووة اجملموووووووووع للسووووووووبكي  511-4/510حبوووووووور املوووووووو ر  )والصووووووووريح: أهنووووووووا تصووووووووح.    (10)

(10/101.) 
 (.3/381(، الروضة )4/7٩(، فتح العزيز )4/451حبر امل ر  ) (11)
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 .(1)أن يه  كل منهما ماله من اآلخر الينالث:

: أن يبيع الصرال بزنتها من املكسر  ويهبه صاحبها الفاضل، في ووز ذلوك  الرابع
 .(2)اآلخر، لكنه يكرهكله إذا مل يشت  يف إقراضه وبيعه وربته ما يفعله 

 ولو كان معه دينار قيمته عشر ، وموع آخور مخسوة ال حلوك غريروا، وأراد مصوارفته 
صووول ذوووا فطريقوووه: أن يشوووتي نصوووف الووودينار شووواسعا اخلمسوووة، ويسووولم إليوووه الووودينار  لير

تسووليم النصووف، ويكووون النصووف اآلخوور أمانووة يف يووده، اوو ف مووالو كووان لووه علووم غووريه 
اه عشر  عددا، فوزنت فكانت أحد عشور دينوارا  فالفاضول للمقبووض عشر  د نري فأعط

نووووه قبضووووه لنفسووووه، فيصووووريان شووووريكان يف منووووه مشوووواعا، ورووووو مضوووومون علووووم القووووابض  أل
يكمول لوه الودينار، الدينار، مث يسوتقرض الودرارم اخلمسوة، ويشوتي ذوا النصوف اآلخور، ف

 .(3)ويبقم عليه مخسة قرضا

ذا استقرض منوه اخلمسوة كوان نقضوا للقوبض األول  ألن العقود وعن القاضي: أنه إ
لعوض قبل القبض  فيبطول/ بعد ذلك كان كمن سلم بعض ا (4)غري مستقر، فإذا )سلم(

 .(5)الباقي، ويف ذلك القدر قوال التفريمليف 

وطريوومل آخوور، ورووو: أن يبيووع الوودينار بعشوور ، وأيخوو  منووه اخلمسووة، ويسووتقرض منووه 
ليوه عوون الوثمن، فووإن اسوتقرض اخلمسووة املدفوعوة وأدارووا إليوه: جوواز مخسوة أخور ، فريدرووا إ

 

 (.3/382(، الروضة )4/7٩(، فتح العزيز )4/451 ر  )حبر امل (1)
 املصادر السابقة. (2)
(، مغووووووووووين ا توووووووووواج  106-1/105)، املنثووووووووووور  (3/382(، الروضووووووووووة )4/7٩فووووووووووتح العزيووووووووووز )  (3)

(2/366.) 
 يف )ز(: سلمه. (4)
 (.755-754اخلادم )ص (5)

 /أ[113]
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ويل مبنيوا علوم أن القورض حلوك ه املتو ، وجعلو (2)، وقال أبوو إسوراق: ال جيووز(1)يف األصح
 ؟(3)العقد أم القبض

ولو اع درمها بدررم يف ال مة، مث أقوبض أحودمها اآلخور الودررم، فلآلخور أن يورده 
 .(4)إليه

 أطراف:يف  (5)والك م يف را ]الفضل[ 

، وروو: كول يف بيان املطعومات اليت جيــري فيهــا الــر  بعلــة الطعــا الطرف الو 
، أو (6)فيوووه قصووود آخووور سووووا  كوووان يفكووول ]تقووووات[ ه قصووود الطعوووم، وإن ظهووورموووا يظهووور فيووو 

، (7)والتوابوولأتدمووا، أو تفكهووا، أو إصوو حا، أو تووداواي  فيوودخل فيووه احلبوووب، والفواكووه، 
 .(٩)، والبقول، واألدوية، واخلضراوات (8)]والليمون[

 

ح عووودم اجلوووواز، قوووال  وروووو املنصووووص يف األم، ورجروووه الرافعوووي، والووو ي يف الروضوووة روووو: تووورجي  (1)
الزركشي: "وما رجره من عدم االكتفا  القرض، اتبع فيه بعض النس  مون الرافعوي...، لكون  

  ،(33-3/32)الثابووت يف النسوو  املعتموود : وجهووان، أصوورهما: اجلووواز، ورووو الصووواب". األم  
 .(755اخلادم )ص ،(3/381)الروضة  ،(4/7٩فتح العزيز )

 (.4/452حبر امل ر  ) (2)
 (.757خلادم )صا (3)
 (.5/446هناية املطل  ) (4)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: الفضلم. (5)
 مقواي.رك ا يف )ز(، ويف ) (:   (6)
 (.1/72: ما تضاف إىل الطعام لتطييبه  كالفلفل. املصبال املنري )التوابل (7)
 املثبت رو الصريح.يظهر يف ) ( و)ز(: الليموا، ولعل  (8)
(،  4/72(، فووووووتح العزيووووووز )3/4٩(، الوسووووووي  )5/104(، احلوووووواوي )8/174تتصوووووور املووووووز  )  (٩)

 (.٩/3٩7اجملموع )
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: روووو (3)، واالموووام(2)، وقوووال القاضوووي الطوووربي(1)والووورا اثبوووت فيهوووا بطريووومل االحلووواق
، وال فورق بوني (4)(الطعام  لطعــاماثبت فيها بعموم األلف وال م يف قوله عليه الس م: )

 (7)قوال املتوويل: "لكون ال جيوري يف أطوراف قضوبان ،(6()5)ما يفكل غالبا، أو  درا كالبلو 
وإن كانوووووت قووووود تفكووووول، وكاحلشووووويش الووووو ي نبوووووت يف الصوووووررا ، ويفكووووول رطبوووووا   (8)الكووووورم

، (11) بووووووني أن يفكوووووول وحووووووده أو مووووووع غووووووريه ويوووووودخل فيووووووه االرلِّوووووويلوجوال، (10)"(٩)كالقووووووت
 والسقمونيا.

 

 (.٩/126(، كفاية النبيه )4/72فتح العزيز ) (1)
 (.٩/126كفاية النبيه )  (2)
 .(٩/126كفاية النبيه ) (،5/65هناية املطل  ) (3)
، أنوه أرسول غ موه بصواع قموح، فقوال: بعووه،  - عنووههللارضوي  -  معمور بون عبود هللاوروو حوديث    (4)

مث اشووت بوووه شوووعريا، فوو ر  الغووو م، فأخووو  صوواعا وزايد  بعوووض صووواع، فلمووا جوووا  معمووورا أخوووربه  
بوو لك، فقووال لوووه معموور: مل فعلووت ذلوووك؟ انطلوومل فووورده، وال أتخوو ن إال مووث   ثووول، فووإ  كنوووت  

 ". ثل الطعام الطعام مث "، يقول: ☺أمسع رسول هللا 
: بيووووع الطعووووام مووووث   ثوووول، بوووورقم  أخرجووووه مسوووو    : املسوووواقا ، ابع   15٩2لم يف صووووريره، كتووووابع
(3/1214.) 

 .ور ا دبج بقشره ،قد يفكل،  مثر ش ر:  البوول و  (5)
 (.1/6٩(، املع م الوسي  )1/60املصبال املنري ) 

(، مغوووووووين ا تووووووواج  4/62، الووووووون م الورووووووواج )(٩/131يوووووووة النبيوووووووه )(، كفا4/72فوووووووتح العزيوووووووز )  (6)
(2/365.) 

 : مجع قضي ، ورو: الغصن املقطوع.-بضم القاف وكسررا– قضبان  (7)
 (.2/506(، املصبال املنري )1/255تتار الصرال ) 

 الكورنم: ش ر  العن ، واجلمع: كروم. (8)
 (.2/532(، املصبال املنري )5/2020الصرال ) 

 ، والواحد : قوتة.الفصفصة إذا يبست: القوتّ  (٩)
 (.2/48٩(، املصبال املنري )1/261الصرال ) 

 (.70٩(، اخلادم )ص٩/131كفاية النبيه )  (10)
 ، وله فواسد طبية.مثر، منه أصفر، ومنه أسود، ورو البالج النضجرب، ورو: : معاالرلِّيلوج (11)

 (.1/210(، القاموس ا ي  )1/351الصرال ) 
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جيووري فيووه الوورا   كثووريه ويسووتعمل قليلووه يف األدويووة ال   (1)وفيووه وجووه: أن مووا )يقتوول(
 .(2)كالسقمونيا

وقال ابن كوج:  (5)الل ان يوك ن تداواي (4)واملختوم (3)ومن األدوية: الطني األورنموينِّ  
سوفها، فقود توردد فيوه الشووي   (7)، وأموا الطوني اخلراسوا  الو ي يوكوول ]فيوه[(6)ال را فيهموا

 .(10)لي  بربوي، وامل ر : ]أنه (٩)، واختار الغزايل أنه ربوي(8)أبو حممد

ربووووووي تفريعوووووا علوووووم  (12)، وأن املوووووا  العووووو ب (11)والصوووووريح: أن الزعفوووووران ربووووووي 
يقوووول: العلوووة يف الربووووايت أهنوووا أنوووه مملووووك جيووووز بيعوووه، ومووون ال جيعلوووه ربوووواي  (13)املووو ر [

 .(14)جيعله ربواي: العلة كوهنا مطعومة، واملا  يوصف رنه مطعوممأكولة، ومن 

 

 يف )ز(: يقبل. (1)
 (.٩/3٩8(، اجملموع )4/73وصف النووي ر ا الوجه الش وذ والضعف. فتح العزيز ) (2)
، ورو: طني ايبو  جودا، حيول  - حية الروم-: نوع من الطني جيل  من إرمينية  الطني األرمين (3)

 سد طبية.لونه إىل الصفر ، وأرمين: علم غري القياس، وله فوا
 (.1/240(، املصبال املنري )226املعتمد يف األدوية )ص 

نوع من الطني، فيه رطوبة شديد  االمتزاج اليبوسة، فيوه لزوجوة وتغريوة، ويقواوم    :الطني املختوم (4)
 السموم.

 (.225املعتمد يف األدوية )ص 
 (.٩/131(، كفاية النبيه )5/168(، البيان )5/66هناية املطل  ) (5)
 (.4/73فتح العزيز ) (6)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (7)
 (.5/66ل ربوي. هناية املطل  )وكان حيل إىل أنه ما (8)
 (.3/4٩الوسي  ) (٩)
 (.3/37٩(، الروضة )4/73فتح العزيز ) (10)
 (.4/5٩(، الن م الوراج )3/37٩الروضة ) (،4/72فتح العزيز )(، 3/4٩الوسي  ) (11)
 (.5/126أما املا  املاحل فلي  بربوي  ألنه غري مشروب. احلاوي ) (12)
 )ز(. ما بني املعقوفتني ساق  من (13)
 (.٩/3٩8(، اجملموع )74-4/73(، فتح العزيز )3/4٩الوسي  ) (14)
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د: ربووايت، وروي واملوا  أجنواس  في ووز بيوع اجلمود اجلمود والورب  (1)والثلج واجلومود 
 .(3)جيوز بيع اجلمد املا  (2)وز ، وك ا الثلج الثلج، و]ال[

للوودوا ، ومووا يعوود  / لألكوول، ومووا يعوود أربعووة أضوورب: مووا يعوودوأمووا األدرووان فهووي  
، فأموووا موووا يعووود لألكووول  كالزيوووت، والشوووريج، والسووومن، (4)للطيووو ، وموووا يعووود ل ستصوووبال

، وكو ا موا (5)وزيت الف ل، ودرن اجلوز واللوز واخلردل، وح  الصنوبر: في ري فيه الرا
 .(7)ري فيه الراشمش: جي، وح  امل(6)يعد للدوا   كدرن اللوز املر، ودرن اخلروع

، ففيوووه: (٩)ني والبووووانواليوووامس (8)كووودرن الوووورد والبنفسوووج  وأموووا الووودرن املعووود للطيووو  
 .(10)وجهان، أصرهما: أنه ربوي

 

ووُد،  و   ،مووا مجوود موون املووا ، ورووو نقوويض الوو ونب، ورووو مصوودر مسوويِّ بووه  :-التسووكني–  د اجلمنوو   (1) اجلومو
 .الترريك: مجع جامد، مثل خادم وخدم

 (.1/107)(، املصبال املنري 2/45٩الصرال ) 
 (.2/572(، وفتاو  ابن الص ل )156ر ه الزايد  موافقة ملا يف فتاو  البغوي )ص (2)
 (.٩/3٩8املصدران السابقان، اجملموع ) (3)
 (.٩/3٩8(، اجملموع )170-5/168(، البيان )4/42٩حبر امل ر  ) (4)
 (.٩/3٩8(، اجملموع )5/116احلاوي ) (5)
وبو وره ملو  كبوري  احل وم ذات قشور  رقيقوة    ،ورقوه كوورق التوني  ،ت يقووم علوم سواقبن نوو : اخلروع (6)

 .وري غنية الزيت،  صلبة
 (.1/228(، الع م الوسي  )20/4٩8اتج العروس ) 

 (.10/185(، تكملة اجملموع للسبكي )5/117احلاوي ) (7)
 (.1/71راسرة عطر . املع م الوسي  )ولزروره   ،يزرع للزينة، نبات زرري:  البنفسج (8)
 .ودرن البان منه،  انوة :واحدهتا ،ضرب من الش ر طي  الزررالبان:  (٩)

 (.1/66(، املصبال املنري )5/2081الصرال ) 
 (.٩/3٩8(، اجملموع )4/73(، فتح العزيز )5/16٩البيان ) (10)

 ب[/113]
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، ففيوووه: (2()1)كووودرن البوووزر والّسووومك )والكتوووان(  وأموووا الووودرن املعووود ل ستصوووبال  
اثنيهموووا: فيوووه وجهوووان، طريقوووان، إحووودامها للقاضوووي أيب حامووود: القطوووع رنوووه ال را فيوووه، و 

اختواره القاضوي الطوربي ظوارر املو ر ، و أحدمها: أنه جيري فيه الرا، وقال القاضوي: إنوه 
 .(4)، والرافعي ال(3)أنه جيري فيه، وأظهرمها: عند البغوي

علوم اخلو ف يف جوراين الورا يف  (5)وبىن املاوردي اخل ف يف درن الكتان والقِّرنطم
ا: فيوووه  فووو  را يف درنهوووا، وإن قلنوووا: فيوووه الووورا  ففوووي درنهمووو  أصووولهما، فوووإن قلنوووا: ال را

وجهووان  ألن األصوول مووأكول والفوورع غووري مووأكول كوودرن السوومك، وأجوور  روو ا اخلوو ف 
علووم العكوو  ممووا  (7)  ألنووه مووأكول، وأصووله غووري مووأكول(6)يف دروون اخلووروع وحوو  القوورع

ي وووز بيووع الرطوو  تقوودم، ]والقوورع الرطوو  مووأكول  فهووو ربوووي، واليوواب  غووري مووأكول  ف
، ولو اع الياب  منه الياب  قبول أن خيورج احلو  منوه: قوال البغووي: "وجو  (8)الياب 

 .(10)[(٩)أن ال جيوز  ألن احل  مطعوم
 

 ان. )ز(: الكييف (1)
 .وله بزر يعتصر ويستصبح بهمنها القما ،  نبات تستخرج من أليافه خيو  يصنع : الكّتان  (2)

 (.1/377(، مع م لغة الفقها  )2/525املصبال املنري ) 
 (.157فتاو  البغوي )ص (3)
 (.4/73فتح العزيز ) (4)
يسوووتعمل زروووره اتبووو   : نبوووات،  -، والكسووور أفصوووحوضووومهما  ،بكسووور القووواف والطوووا -  القووورطم  (5)

 .ويستخرج منه صباغ أمحر ،وملو  للطعام
 (.2/727(، املع م الوسي  )2/4٩8املصبال املنري ) 

  :الواحوود   ورووو: الوودا ،  محووُل اليقطووني،:  -  ن السوكو   ترهووا، واألشووهر:بسووكون الوورا  وف–  القوورع  (6)
 .قوورنعة

 (.2/4٩٩(، املصبال املنري )3/1262الصرال ) 
 (.5/116احلاوي ) (7)
 (.158فتاو  البغوي )ص (8)
 املصدر السابمل. (٩)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (10)
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ال  (3)م يف البيان ]رنه[، وجز (2)والزجنبيل علم الصريح (1)وجيري الرا يف املصنطوكا
 .(4)جيري يف املصطكا

 .(6)هان: وج(5)ويف جراينه يف الصمج 

: -عند املاوردي-: وجهان، أصرهما (7)ويف بزر البصل واجلزر والف ل والسل م 
 .(٩)، وأف، به البغوي، وجيوز بيعها رصلها(8)أهنا ربوية

اجلووز اجلوووز، إال أن  (10)(وال جيووز بيووع بوزر الباذجنووان بوه  ألنووه موجوود فيووه )كل ّ 
 .(12)ي لبطوا (11)يكون ب ره مل ينعقد بعد، وك ا بزر القثا 

 

: علوووك  -، رلوووف ممووودود  ومقصوووور ، واملووود عنووود الفوووتح فقووو فترهوووابضوووم املووويم و   –  املصوووطكا  (1)
 .رومي، أبيضه  فع للمعد  واملقعد  واألمعا  والكبد والسعال املزمن

 (.  2/873(، املع م الوسي  )٩54-1/٩53القاموس ا ي  ) 
 (.٩/3٩7(، اجملموع )5/105احلاوي ) (2)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: ألنه. (3)
 (.5/168البيان ) (4)
وتقبول    ،وتت مود الت فيوف  األشو ار،تترلو  وتسويل مون بعوض   ،ماد  لزجة كالغرا : الصمج  (5)

ا  يفال وان 
و
صومغة    :الواحود ،  بعوض املنسووجات  ويف تقويوة  ،إلصاق األوراق  يف ويستعمل ،امل

 .صموغ :واجلمع 
 (.1/523لوسي  )(، املع م ا1/347املصبال املنري ) 

األول: أنوووووه ال جيوووووري فيوووووه الووووورا، والثوووووا : أنوووووه جيوووووري فيوووووه الووووورا، وروووووو األظهووووور. حبووووور املووووو ر     (6)
 (.11/236(، تكملة اجملموع للسبكي )4/421)

 (.1/168: اللفت ال ي يفكل. تتار الصرال )السل م (7)
 (.106-5/105احلاوي ) (8)
 (.158-157فتاو  البغوي )ص (٩)
 يف )ز(: كقل . (10)
 .قثا    :واحدته ،لكنه أطول ،يارنبايت قري  من اخل  ،وع من البطّي : نالقِّثّا  (11)

 (.2/715(، املع م الوسي  )2/4٩0املصبال املنري ) 
 (.158فتاو  البغوي )ص (12)
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، وأفوووو، (1)ويف القووورطم وبوووزر الكتوووان: وجهووووان، صووورح املووواوردي أن ال را فيهموووا 
 .(2)البغوي رن بزر الكتان ربوي

 .(3)وجيري الرا يف اللبان والعلك واحلبة اخلضرا  والبلو 

 .(4)ويف جراينه يف ما  الورد وجهان 

 (7)عوون األود ، )إال( (6)إال علووم الوجووه الضووعيف املتقوودم (5)وال را يف احليوووا ت  
، (8)السمك الصغار  ففي جراينه فيها خ ف مبين علم اخل ف يف جواز ابت عها حية

 .(10)يف الكبار، قال الرواي : ويف احلاوي ما يدل علم الوجهني (٩)وقطع االمام املنع

 .(11)وأما ميتة السمك واجلراد: فربوي

 

 (.3/37٩ورو ما صرره النووي يف الروضة )(، 5/105احلاوي ) (1)
 (.157فتاو  البغوي )ص (2)
 (.11/235(، تكملة اجملموع للسبكي )5/168(، البيان )5/105احلاوي ) (3)
 (.3/37٩والصريح: أنه ال را فيه. الروضة ) (4)
 (.٩/3٩٩(، اجملموع )4/74(، فتح العزيز )5/170(، البيان )7/271األم ) (5)
 (.352)ص (6)
 يف )ز(: وأما. (7)
يسووت ربويووة في وووز  ليف جووواز أكوول السوومكة ورووي حيووة: وجهووان، األول: ال جيوووز  فعلووم روو ا    (8)

، والثوووا : جيووووز  فعلوووم رووو ا رووول جيوووري فيهوووا الووورا؟ علوووم  بيوووع مسكوووة بسووومكات كسووواسر احليووووان 
 .(٩/3٩٩اجملموع )(، 167وجهني، واألصح: اجلواز. البسي  )ص

 (.5/67هناية املطل  ) (٩)
 (.11/236تكملة اجملموع للسبكي ) (10)
 املصدر السابمل. (11)
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والوووووورد  إال أن يركوووو  منهووووا شوووووي   (2) رجِّ والنَّوووو  (1)وال را يف الوووورايحني واللينوووووفر 
 .(6()5)والعنرب والكافور (4)، وال يف املسك والعود والصندل(3)العسل / السكر أو

أيكلووووووه اآلدميووووووون، فأمووووووا مووووووا أيكلووووووه البهوووووواسم  واعلووووووم أن املعتوووووورب يف املأكوليووووووة: أن  
قووال املوواوردي: ، وإن أكلووه اآلدميووون والبهوواسم: (7)كاحلشوويش والتوونب والنووو : فوو  را فيووه

 .(8)  احلالني فإن استواي فوجهان أصرهما: أنه ربوي""املعترب فيه أغل 
 .(٩)د وال جيري الرا يف اجللود والعظام قطعا  وإن جاز أكلها  ألهنا ال تفكل عا 

: املطعوموووووووات تنقسوووووووم إىل موووووووا يف اخلـــــــال  مـــــــن ر  الفضـــــــل الطـــــــرف الينـــــــا 
الووووووووو ي يعتووووووووواد القســـــــــا الو  ، فأموووووووووا (10)يعتووووووووواد تقوووووووووديره وإىل موووووووووا ال يعتووووووووواد تقوووووووووديره

 

املوا  الراكود، لوه ورق عوراض كبوار يعلوو فووق املوا  فيغطيوه، وروو شو ر    ش ر ينبوت يف: اللينوفر (1)
 .ي يشم زرره، ويتخ  منه الدرن، ومن ايبسه الط

 (.1/1٩3النظم املستع ب ) 
شوبه ذووا  وزررتووه تُ   ،هتو وطيوو  راسر  ،جلمووال زررروا   ه أنووواع توزرعومنو   الوورايحنينبووت مون  :  النَّورجِّ   (2)

 .نرجسة :واحدته ،عنياأل
 (.2/٩12(، املع م الوسي  )1/21٩املصبال املنري ) 

 (.4/62الوراج )(، الن م 5/104احلاوي ) (3)
 .ي  الريحخش  أمحر، ومنه األصفر، ط : الصندل (4)
 (.1/17٩(، تتار الصرال )7/17٩العني ) 
هنوووا إىل  حيووول لو   ،يتخووو  منوووه مووواد  شوووفافة بلوريوووة الشوووكل  ،شووو ر مووون الفصووويلة الغاريوووة:  الكوووافور  (5)

 .وطعمها مر ،راسرتها عطرية ،البياض
 (.1/375(، مع م لغة الفقها  )2/7٩2املع م الوسي  ) 

 (.4/62الن م الوراج )(، 5/105احلاوي ) (6)
 (.٩/131(، كفاية النبيه )٩/3٩٩(، اجملموع )5/104احلاوي ) (7)
 .(5/104احلاوي ) (8)
 (.٩/3٩٩اجملموع ) (٩)
 (.3/50الوسي  ) (10)

 /أ[114]
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تقوووووديره: في ووووووز بيوووووع بعضوووووه بوووووبعض، موووووث   ثووووول وتعتووووورب املماثلوووووة فيوووووه  عيوووووار الشووووورع، 
كيوووووووول ال جيوووووووووز بيووووووووع بعضووووووووه ورووووووووو الكيوووووووول يف املكووووووووي ت، والوووووووووزن يف املوووووووووزو ت، فامل

بووووووووبعض وز ، وال يضوووووووور مووووووووع التسوووووووواوي يف الكيوووووووول التفوووووووواوت يف الوووووووووزن، واملوووووووووزون ال 
بووووووووبعض كووووووووي ، وال يضوووووووور مووووووووع التسوووووووواوي يف الوووووووووزن التفوووووووواوت يف جيوووووووووز بيووووووووع بعضووووووووه 

 .(1)الكيل

إال امللوووووووووح إذا   (3): كلهوووووووووا مكيلوووووووووة(2)واملطعوموووووووووات األربعوووووووووة الووووووووووارد  يف احلوووووووووديث
جهووووان، أظهرمهووووا: أنووووه يبوووواع وز  نظوووورا إىل احلووووال، واثنيهمووووا: كووووان قطعووووا كبووووارا ففيووووه: و 

 .(4)يسرمل ويباع كي 

ان فموووووووا كووووووو  -عليوووووووه السووووووو م-از يف عصوووووووره والعووووووورب  يف ذلوووووووك: حبالوووووووه يف احل ووووووو  
فوووووووالعرب  فيوووووووه  (5)مكوووووووي  فيوووووووه حينئووووووو  فوووووووالعرب  فيوووووووه الكيووووووول، وموووووووا كوووووووان مووووووووزو  ]فيوووووووه[

 .(6)الوزن

قوووووووووووال املووووووووووواوردي: "وكانوووووووووووت احلبووووووووووووب واالدروووووووووووان واأللبوووووووووووان والتمووووووووووور والزبيووووووووووو  
، فوووووإن كيووووول مووووووزون، أو وزن مكيووووول يف موضووووووع (7)مكوووووي ت يف عهوووووده عليوووووه السووووو م"

 .(8)خر ف  اعتبار بهآخر أو زمن آ

 

(، فووووووووتح العزيووووووووز  345-3/344(، التهوووووووو ي  )3/50(، الوسووووووووي  )5/67هنايووووووووة املطلوووووووو  )  (1)
(4/80.) 

 (.351حديث عباد ، سبمل خترجيه )ص (2)
 (.٩/144(، كفاية النبيه )3/345(، الته ي  )5/67هناية املطل  ) (3)
 (.3/383(، الروضة )4/80فتح العزيز ) (4)
 قوفتني زايد  يف )ز(.عما بني امل (5)
 (.1/153(، عمد  السالك )4/80(، فتح العزيز )3/50(، الوسي  )5/106احلاوي ) (6)
 (.5/107احلاوي ) (7)
 (.3/345(، الته ي  )5/106احلاوي ) (8)
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ولوووووو وجووووود مكيووووول يتسووووواو  كيلوووووه ووزنوووووه مووووون غوووووري اخوووووت ف ففوووووي جوووووواز بيوووووع  
 : أنووووووه جيوووووووز بيووووووع مووووووا يكووووووال وز  دون ، وعوووووون الفووووووورا(1)بعضووووووه بووووووبعض وز : وجهووووووان

 .(2)عكسه  ألنه أحصر

فوووووإن مل يكووووون موجوووووودا  -عليوووووه السووووو م-وأموووووا موووووا مل يعووووورف لوووووه معيوووووار يف عصوووووره 
و غووووووري موجووووووود مطلقووووووا، أو كووووووان موجووووووودا لكوووووون مل يعوووووورف روووووول  يف احل وووووواز يف زمنووووووه، أ

كوووون أحوووودمها موووور  ويوووووزن أخوووور  ومل ي كووووان يكووووال أو يوووووزن؟ أو عوووورف أنووووه كووووان يكووووال
، ويف طريوووووووومل املماثلووووووووة فيووووووووه: (3)أغلوووووووو : فوووووووو  خوووووووو ف يف جووووووووواز بيووووووووع بعضووووووووه بووووووووبعض

، أحووووووودرا: املعتووووووورب فيوووووووه الووووووووزن  ألنوووووووه أحصووووووور، والثوووووووا : الكيووووووول  ألنوووووووه أعوووووووم (4)أوجوووووووه
، والثالوووووووث: أنوووووووه يتخوووووووري بينهموووووووا، والرابوووووووع: أنوووووووه يرجوووووووع فيوووووووه إىل عووووووواد  أرووووووول/ وأكثووووووور
وعلوووووم رووووو ا فووووواملعترب  (6)عنووووود الرافعووووويواألشوووووبه  (5)ر، وروووووو األقوووووي  عنووووود الغوووووزايلالعصووووو 

، (7)عوووووواد  أكثوووووور الووووووب د، فووووووإن مل يغلوووووو  اعتوووووورب أقوووووورب األشوووووويا  شووووووبها بووووووه يف احل وووووواز
واسترسوووووونه   بلووووود التبووووووايع، : النظووووور إىل عوووووواد(٩)والتهوووووو ي  (8)وقوووووال صوووووواح  املهووووو ب 

، اخلووووووووووام : أنووووووووووه يرجووووووووووع إىل معيووووووووووار أصووووووووووله إن كووووووووووان مسووووووووووتخرجا موووووووووون (10)الرافعووووووووووي

 

 (.٩/144(، كفاية النبيه )5/108مل أقف علم ترجيح ألحد الوجهني. احلاوي ) (1)
 (.٩/144كفاية النبيه )  (2)
 (٩/148كفاية النبيه )  (3)
 (.٩/148(، كفاية النبيه )3/383(، الروضة )5/6٩(، هناية املطل  )5/108احلاوي ) (4)
 (.3/50الوسي  ) (5)
 (.4/81فتح العزيز ) (6)
 (.2٩0-10/288(، تكملة اجملموع للسبكي )4/81فتح العزيز ) (7)
 (.2/31امله ب ) (8)
 (.3/345الته ي  ) (٩)
 (.3/383(، وصرره النووي يف الروضة )4/81)  فتح العزيز (10)

 ب[/114]
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، السوووووادس: أنوووووه يعتووووورب رقووووورب األشووووويا  شوووووبها بوووووه احل ووووواز، واختووووواره ابووووون أيب (1)أصووووول
، فلوووووو كوووووان لوووووه شوووووبه  ووووووزون وشوووووبه  كيووووول أحلقنووووواه األكثووووور فوووووإن تسووووواواي: (2)عصووووورون
لووووووووك كلووووووووه  ووووووووا إذا مل يكوووووووون تووووووووويل اخلوووووووو ف يف ذ، وخصوووووووو  القاضووووووووي وامل(3)فوجهووووووووان

عتبووووووار فيووووووه الوووووووزن الشووووووي  أكوووووورب جرمووووووا موووووون التموووووور، قوووووواال: فووووووإن كووووووان أكوووووورب منووووووه فاال
 .(4)قطعا

املووووواوردي  وووووا إذا مل يكووووون فيوووووه عووووورف غالووووو ، وجوووووزم فيموووووا إذا كوووووان  (5)وخصصوووووه
 ووووووا إذا مل يكوووووون لووووووه  -أيضووووووا–، وخصصووووووه القاضووووووي (6)فيووووووه عوووووورف غالوووووو  اعتبوووووواره بووووووه

 .(8)به قطعا (7)معلوم أنه )يعترب(لوم املعيار، وجزم فيما له أصل أصل مع

لو البيوووووع  السوووووتبهام طريووووومل التماثووووول  لكووووووان قوووووال االموووووام: "ولوووووو منوووووع موووووانعع أصوووووو 
 .(10)" (٩)أقرب مما ذكر  لكن ال قاسل ]به[

وغووووووريه موووووون  -عليووووووه السوووووو م-بووووووني املكيووووووال املعتوووووواد يف عصووووووره  (11)وال ]فوووووورق[ 

 

 (.3/50الوسي  ) (1)
 (.206االنتصار )ص (2)
وقال الزركشي: "و تمل يف رو ه الصوور  أن جيووز البيوع بكليهموا، كموا قلنوا يف احليووان إذا كوان   (3)

 .(767(، اخلادم )ص٩/148كفاية النبيه )  له شبهان، واألصح: احلل".
 (.2/368(، مغين ا تاج )٩/148(، كفاية النبيه )3/383الروضة ) (،4/80زيز )فتح الع (4)
 أي: خص  اخل ف. (5)
 (.108-5/107احلاوي ) (6)
 يف )ز(: ال يعترب. (7)
 (.10/2٩2تكملة اجملموع للسبكي ) (8)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: له، واملثبت رو املوافمل ملا يف هناية املطل . (٩)
 (.5/6٩هناية املطل  ) (10)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (11)
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  في ووووووز (1)ه، وال بوووووني املووووووازين املعروفووووة يف عصوووووره وا دثوووووة بعووووودهاملكاييوووول ا دثوووووة بعووووود
وووووووووطونوال (2)املماثلووووووووة الووووووووووزن الطيّووووووووار ، والكيوووووووول بقصوووووووووعة ال يعتووووووووواد (4)والقبوووووووووان (3)قولوسن

 .(5)الكيل ذا، كما جيوز التعديل يف كفيت امليزان

 .(6)الكيل بهقصعة وحنورا مما ال يعتاد وتردد القفال يف الكيل ال

وقوووود يتووووأتم الووووووزن املووووا  رن يوضوووووع الشووووي  يف ظوووورف ويوضوووووع يف املووووا  وينظووووور  
: (8)والرافعوووووووي (7)إىل قووووووودر غوصوووووووه، لكنوووووووه لوووووووي  وز  شووووووورعيا وال عرفيوووووووا، قوووووووال االموووووووام

 والظارر أنه ال جيوز التعويل عليه يف الربوايت، انتهم.

 

 (.762، اخلادم )ص(3/383(، الروضة )4/81(، فتح العزيز )5/6٩هناية املطل  ) (1)
 (.76٩(، اخلادم )ص5/68زان ال لسان له. هناية املطل  ): ميالطيار (2)
ويقولووووون للميووووزان  : "-(1/427الترريووووف )  يف تصووووريح التصووووريف وحتريوووور-قووووال الصووووفدي    (3)

 ".قووروسنطون، وري شامية :والصواب ،العظيم: القولوسنطون 
ميووزان كووان، موون موووازين  سووطون: رووو القوبّووان بلغووة أروول الشووام، وقيوول: رووو ميووزان العوودل، أّي  لالقو    

 الدرارم وغريرا.
 (.8/223(، تكملة املعاجم العربية )1/554البارع يف اللغة )                
  ،يوزان ذو ذراع طويلوة، وروو: ممث عورب ببوا  خالصوة  ،أصوله أع موي البوا  املشووبة فوا :  القبان  (4)

 .لتعني وزن ما يوزن   الرمانة  :ينقل عليها جسم ثقيل يسمم ،مقسمة أقساما
 (.2/713(، املع م الوسي  )3/54حاشية اجلمل ) 

علوووم أن الووودرارم إذا بيعوووت الووودرارم، وعُووودِّلتا التسووواوي يف كّفووويت    وأمجوووع أسمتنووواالموووام: "قوووال ا  (5)
(، فووتح العزيووز  3/50وانظوور أيضووا: الوسووي  )(،  5/68". هنايووة املطلوو  )ميووزان، فووالبيع صووريح

 (.3/383(، الروضة )4/81)
 واألصح: اجلواز. املصادر السابقة. (6)
 (.5/68هناية املطل  ) (7)
 (.4/81العزيز )  فتح (8)
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ذروووووو  وفضووووووة ومل يعلووووووم مقوووووودار  اختوووووو  إ   موووووون  عليووووووه فيمووووووا إذا (1)وقوووووود )عووووووول(
يف األح ووووووووار الكبووووووووار  (3)، وفيمووووووووا إذا ]أسوووووووولم[(2)كوووووووول منهمووووووووا، وقوووووووود موووووووور يف الزكووووووووا 

 .(4)واألخشاب، لكن يظهر الفرق

وكموووووا ال جيووووووز بيوووووع بعوووووض الربووووووي بوووووبعض جزافوووووا ال جيووووووز التخموووووني، فلوووووو اع  
م بصوووووووووورب  ، أو صوووووووووورب  موووووووووون الوووووووووودرار(5)صوووووووووورب  موووووووووون احلنطووووووووووة ]بصوووووووووورب  موووووووووون احلنطووووووووووة[

 .(7): مل يصح إذا مل يعرفا قدرمها معا، سوا  خرجتا متماثلني أم ال(6))مثلها(

مكايلوووووة أو كوووووي  بكيووووول أو رووووو ه ولوووووو قوووووال: بعتوووووك رووووو ه الصووووورب  بتلوووووك الصووووورب  
أو وز  بوووووووزن فووووووإن كوووووواال أو وز  فخرجتووووووا متسوووووواويتني صووووووح  / الوووووودرارم بتلووووووك موازنووووووة

 (٩)وصووووووووورره البغووووووووووي-جهووووووووان أحووووووووودمها ، وإن تفاوتتوووووووووا فقووووووووووالن، وقيووووووووول: و (8)العقوووووووود
واختوووووواره ابووووووون -، واثنيهموووووووا (11): أنوووووووه ال يصووووووح-(10)وقووووووال البنوووووودني ي: إنوووووووه املوووووو ر 

الكبووووووووري  بقوووووووودر مووووووووا يقابوووووووول الصووووووووغري  ملقابلووووووووة صووووووووواع  : أنووووووووه يصووووووووح يف-أيب عصوووووووورون

 

 يف )ز(: عولوا. (1)
 /ب[ نسخة املكتبة السليمانية.1٩1لوحة ] (2)
 رك ا يف )ز(، ويف ) ( بياض. (3)
 (.2/368(، مغين ا تاج )10/276(، تكملة اجملموع للسبكي )3/383الروضة ) (4)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (5)
 يف )ز(: منها. (6)
(، املنثووووووووووور  3/385(، الروضووووووووووة )4/82(، فووووووووووتح العزيووووووووووز )3/51ي  )(، الوسوووووووووو 3/64األم )  (7)

(2/236.) 
 (.3/64األم ) (8)
 (.3/346الته ي  ) (٩)
 (.385املطل  العايل )ص (10)
 (.  3/385(، الروضة )3/64ورو ال ي اختاره الشافعي يف األم ) (11)

 /أ[115]
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 .(3)اخليار (2)وملشتي )الصغري ( (1)]بصاع[
أو وزهنموووووا ففوووووي وعلوووووم رووووو ا فلوووووو تفرقوووووا بعووووود تقوووووابض اجلملتوووووني وقبووووول كيلهموووووا  

، والثووووووووووا : يبطووووووووول، وروووووووووو أظهووووووووور عنوووووووووود (4)الوووووووووبط ن وجهوووووووووان أصووووووووورهما: ال يبطووووووووول
ن ذروووووو  حبلووووووي فضووووووة وتقابضووووووا يف ، وأجووووووري اخلوووووو ف فيمووووووا إذا اع إ   موووووو (5)املتووووووويل

 اجملل  من غري رؤية، وفرعنا علم صرة بيع الغاس .
وصووووووووربته صووووووووغري ، -ولووووووووو قووووووووال: بعتووووووووك روووووووو ه الصوووووووورب  بكيلهووووووووا موووووووون صووووووووربتك  
: صوووووووح، مث إن كووووووواال يف اجمللووووووو  وتقابضوووووووا   العقووووووود، وموووووووا -املخاطووووووو  كبوووووووري وصووووووورب  

علوووووووم الووووووووجهني بقوووووووي مووووووون الكبوووووووري  لصووووووواحبها، وإن تقابضوووووووا جزافوووووووا وتفرقوووووووا مث كووووووواال ف
 .(6)السابقني

، قوووووووال الرافعوووووووي: "ولوووووووو (7)ولوووووووو اع صووووووورب  حنطوووووووة بصووووووورب  شوووووووعري جزافوووووووا: صوووووووح
 .(8)  واحد"اعه ذا صاعا بصاع أو بصاعني فهو كما لو كا  من جن

ولووووو قووووال: بعتووووك روووو ه الصوووورب  بصووووربتك كوووول صوووواع بصوووواع وكانتووووا موووون جنسووووني  
فخرجووووووووت إحوووووووودامها  قصووووووووة، فقووووووووال ملوووووووون نقصووووووووت صووووووووربته: أترضووووووووم بووووووووتك الفضوووووووول 

: أترضوووووم (٩)لصووووواحبك؟ فوووووإن رضوووووي فووووو اك، وإن مل يووووورض، وقوووووال لصووووواح  ]الفضووووول[

 

 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (1)
 يف )ز(: األخري . (2)
 (.205)ص االنتصار (3)
 (.3/385(، الروضة )4/83فتح العزيز ) (4)
 (.7٩0-78٩اخلادم )ص (5)
،  (3/385(، الروضوووة )4/83فوووتح العزيوووز )(،  3/346)  والصوووريح: أنوووه ال يبطووول. التهووو ي   (6)

 (.10/256تكملة اجملموع للسبكي )
 (.2/370(، مغين ا تاج )3/385(، الروضة )5/1٩3لعدم اشتا  املماثلة. البيان ) (7)
 (.4/83فتح العزيز ) (8)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: الفرض. (٩)
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، ونقلوووووووه (2)الفضووووووول فوووووووإن أىب فسووووووو  البيوووووووع حينئووووووو ، كووووووو ا قالوووووووه الووووووورواي  (1)]إبعطوووووووا [
 .(3)نووي عن األصراب مطلقاال

: مووووووا ال يعتوووووواد تقووووووديره  كووووووالبطي  األخضوووووور، أو البطووووووي  مطلقووووووا القســــــا الينــــــا 
يف بعووووووووووض الووووووووووب د، والسووووووووووفرجل واجلوووووووووووز والرمووووووووووان، واألتوووووووووورج، والبوووووووووويض، فووووووووووإن قلنووووووووووا 

أن الوووورا جيووووري فيووووه  فهوووول جيوووووز بيووووع بعضووووه بووووبعض؟ ينظوووور فيووووه، فووووإن كووووان  (4)اجلديوووود
وحوووووو  الرمووووووان احلووووووامض: فوووووو  جيوووووووز بيووووووع بعضووووووه  ي  الوووووو ي يفلووووووملممووووووا جيفووووووف كووووووالبط

بووووبعض يف حالووووة رطوبتوووووه، وجيوووووز يف حالووووة جفافوووووه بشوووور  التسوووواوي، وكووووو ا حكووووم كووووول 
: ال جيووووووز بيوووووع بعضوووووه بوووووبعض يف حوووووال الرطوبوووووة، وجيووووووز يف (5)موووووا جيفوووووف مووووون الثموووووار

حووووووال جفافووووووه إن كووووووان مقوووووودرا كاملشوووووومش، واخلوووووووا، والكمثوووووور  الوووووو ي يفلوووووومل، وفيهووووووا 
 .(6)يف حالة اجلفاف أيضا أنه ال جيوز وجه:

كالقثووووووا  والبطووووووي  الوووووو ي ال جيفووووووف، واخلضووووووراوات     / وإن كووووووان ممووووووا ال جيفووووووف 
كووووووواجلزر، والف ووووووول، وكوووووووالبيض، ففوووووووي جوووووووواز بيوووووووع بعضوووووووها بوووووووبعض: قووووووووالن، وقيووووووول: 

كيلوووووه كوووووالبطي  والقثوووووا : بيوووووع وز ، فوووووإن   (7)وجهوووووان، أحووووودمها: جيووووووز، فوووووإن مل )حكووووون(
تفوووووال: فكووووو لك يف أصوووووح الووووووجهني، وال يضووووور التفووووواوت يف العووووودد أمكووووون  كوووووالتني وال
، وجوووووووزم املتوووووووويل (10)، وجوووووووزم بوووووووه املووووووواوردي(٩)، وأصووووووورهما: املنوووووووع(8)ري تقووووووودير اعتووووووورب

 

 إبع  .  رك ا يف )ز(، ويف ) (: (1)
 (.4/426حبر امل ر  ) (2)
 (.386-3/385الروضة ) (3)
 (.351القول اجلديد يف علة الرا )ص (4)
 (.4/66)(، الن م الوراج 3/384روضة )(، ال4/82(، فتح العزيز )3/51الوسي  ) (5)
 (.3/384(، الروضة )5/73ورو وجه شاذ. هناية املطل  ) (6)
 يف )ز(: يكن. (7)
 (.3/384(، الروضة )4/82(، فتح العزيز )3/343(، الته ي  )3/51الوسي  ) (8)
 املصادر السابقة. (٩)
 (.5/103احلاوي ) (10)

 ب[/115]
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 والرواي : اجلواز إذا كانت صريرة، واملنع إذا كانت أو بعضها مكسر .

 شووي  منهووا علووم نوودور، ففووي جووواز بيووع بعضووه بووبعض: وجهووان (1)(فلووو )جفووف 
] ، (3)أجز ه رنا، وإن منعناه مثو فهنا وجهان  (2)مرتبان علم حالة الرطوبة، فإن أجز ه ]مثو

 .(4)قال الغزايل: "واجلواز أقي "
إن غووووري املقوووودر ال را فيووووه: جوووواز بيووووع بعضووووه بووووبعض كيووووف  (5)وإن قلنووووا القوووودم 
ا فيوووه علوووم نووودور وكوووان يووووزن حالوووة جفافوووه قوووال القفوووال: ال ر  (7)، فوووإن )جفوووف((6)شوووا 
، قووال: "وعلووم القوودم ينبغووي لووو اع (٩)، وقووال االمووام: "الظووارر جووراين الوورا فيووه"(8)أيضووا

 (10)فهوووو مووون جووون  موووا ]يقووودر[ الشوووعري يف سووونبله  ثلوووه مل جيوووز  ألنوووه وإن مل يكووون مقووودرا
"(11). 

 فرعان: 
لووو أراد شووريكان يف شووي  موون األموووال الربويووة قسوومته بينهمووا انبووىن ذلووك علووم أن  

 

 يف )ز(: خفف. (1)
 ساق  من )ز(. ما بني املعقوفتني (2)
(، اخلوووادم  10/443األول: املنوووع، والثوووا : اجلوووواز، وروووو األقوووي . تكملوووة اجملمووووع للسوووبكي )  (3)

 (.776)ص
 (.3/51الوسي  ) (4)
 (.351القول القدم يف علة الرا )ص (5)
 (.3/384(، الروضة )4/81(، فتح العزيز )5/71هناية املطل  ) (6)
 يف )ز(: خفف. (7)
 املصادر السابقة. (8)
 (.5/71هناية املطل  ) (٩)
 يف ) (: تقدر، واملثبت رو املوافمل ملا يف هناية املطل . (10)
 (.5/72هناية املطل  ) (11)
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، قووال املوواوردي: (2): ]اشووت  التقووابض قبوول التفوورق(1)بيووع أو إفووراز؟ فووإن قلنووا بيووع القسوومة
ومل جيوز قسومة املكيول وز   (4)[(3)"إال أنه ال يشت  فيه الترويول، او ف البيوع الصورف"

،]وموا أثورت فيوه النوار (5)وال عكسه، وال قسمة ما ال يباع بعضه بوبعض كالرطو  والعنو 
علووم رؤوس األشوو ار وطريقهمووا:  (8)وال قسوومة الثمووار اخلوورص (7)[ (6)]بتعقيوود األجووزا [

ذلوووك حصوووتني متميوووزتني، مث يبيووووع أحووودمها نصووويبه مووون إحووودامها لشووووريكه  (٩)أن ]جيعووو [
ويكووون  (10)ررم وحنوووه، ويبتوواع منووه نصوويبه موون احلصووة األخوور   ثوول ذلووك )ويتقاصووان(بوود

 .(12)بيعا جيري فيه أحكام البياعات  (11)]ر ا[
، وقسوومة موووا ال (13)از قسووومة املكيوول الووووزن والعكوو  وجزافووواإفوووراز: جوو  وإن قلنووا 

جيووز بيووع بعضووه بووبعض كالعنوو  والرطوو ، وقسوومة الرطوو  والعنوو  علووم رؤوس األشوو ار 
 .(14)خرصا دون غريمها من الثمار، قال الرافعي: "ومنهم من أطلمل املنع"

 

(، الروضووووووة  4/82(، فووووووتح العزيووووووز )3/345(، التهوووووو ي  )5/127ورووووووو األصووووووح. احلوووووواوي )  (1)
(3/384-385.) 

 (.11/215الروضة )(، 12/55٩فتح العزيز ) (2)
 (.5/12٩احلاوي ) (3)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (4)
 املصادر السابقة. (5)
 العزيز.يف )ز(: غري واضرة، واملثبت رو املوافمل ملا يف فتح  (6)
 .ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز( (7)
ر موا علوم النخيول مون الرطو   زن حوو   :وروو  ،-بضم الرا  وكسوررا-مصدر خرص خيرص : اخلرنص (8)

 .مترا
 (.1/166(، املصبال املنري )1/112حترير ألفا  التنبيه ) 

 رك ا يف )ز(، ويف ) (: جيعل. (٩)
 يف )ز(: ويتقايضان. (10)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (11)
 (.٩/171كفاية النبيه )  (12)
 (،٩/171لنبيه )(، كفاية ا5/130احلاوي ) (13)
 (.4/82فتح العزيز ) (14)
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ينفووورد رخووو  وعلوووم رووو ا القوووول لوووو كوووان الشوووي  مموووا خيتلوووف: مل جيوووز ألحووودمها أن  
فلووه أن ينفوورد رخوو  حصووته إبذن  نصوويبه ولووو أذن صوواحبه كالثيوواب، وإن كووان ممووا يتماثوول

 .(1)صرهما: املنعصاحبه، وفيه بغري إذنه: وجهان، قال الرواي : أ

، و صوووووول القوووووووبض يف (2)وإن قلنووووووا إهنووووووا بيووووووع: مل جيووووووز االنفوووووووراد األخوووووو  مطلقووووووا 
 .البيع / املقسوم الكيل دون النقل ا ف

قوووووووووال الووووووووورواي : "ولوووووووووو تقابضوووووووووا بعوووووووووض الصووووووووورب  وافتقوووووووووا ومل يتقابضوووووووووا البووووووووواقي: 
يسوووووتويف حقوووووه مث يكتوووووال صووووورت القسووووومة فيموووووا تقابضووووواه قطعوووووا، ولوووووي  ألحووووودمها أن 

لآلخووووور موووووا بقوووووي، بووووول أيخووووو  رووووو ا قفيوووووزا ورووووو ا قفيوووووزا، وإن تنازعوووووا يف املبتووووودئ منهموووووا 
م مووووووا أخوووووو ه موقوفووووووا ويكووووووون اسووووووتقرار ملووووووك األول علوووووو  (3)[أقوووووورع بينهمووووووا يف أخوووووو ه]

 .(4)خ  األخر مثله فلو رلك قبله رد نصف ما أخ ه"علم أن أي

ــة الـــــــيت تعتـــــــرب فيهـــــــا ا الطـــــــرف الينالـــــــث : واألمووووووووال الربويوووووووة ملماثلـــــــةيف احلالـــــ
إىل موووووووا تتغوووووووري مووووووون حالوووووووة إىل حالوووووووة وإىل موووووووا ال يتغوووووووري، والووووووو ي يتغوووووووري:  (5)]تنقسوووووووم[

أضووووووورب:  (6)ل وروووووووو ]ث ثوووووووة[تعتووووووورب املماثلوووووووة يف بيوووووووع بعضوووووووه بوووووووبعض يف حالوووووووة الكموووووووا
 .(7)الفواكه واحلبوب واملعروضات علم النار

 

 (.4/441حبر امل ر  ) (1)
 (5/130احلاوي ) (2)
 يف ) ( و)ز(: بياض، واملثبت رو املوافمل ملا يف حبر امل ر . (3)
 (.4/441حبر امل ر  ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من) ( و)ز(، واملثبت موافمل ملا يف فتح العزيز. (5)
 .)ز( من  تني ساق ما بني املعقوف (6)
 (.4/8٩ح العزيز )(، فت52-3/51الوسي  ) (7)

 /أ[116]
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 الفواكه الضرب الو :

بعضه ببعض يف حال رطوبته  ف  جيوز بيع  ال جيوز بيع  (1) فكل ما جيفف 
البسر، وال البلح البلح، وال  (3)وال البسر، ]وال البسر[ (2)الرط  الرط  وال التمر

 احلصرم وال العن  وال الزبي ،   (4)بي ، وال احلِّصنرمالعن  العن  وال الز 

 

 بعد ر ا يف )ز( زايد : فيها. (1)
التمووور  شووورا   عووون  ُيسوووأل    ☺رسوووول هللا    مسعوووتقوووال:    ◙حلوووديث سوووعد بووون أيب وقووواص    (2)

 ذلك.  عن  ☺اه رسول هللا قالوا: نعم، فنه  "أينق  الرط  إذا يب ؟"الرط ، فقال: 
(،  2/624)  22، كتواب: البيووع، اب: موا يكوره مون بيوع التمور، بورقم  أخرجوه مالوك يف املوطوأ  

  335٩وأبوووووووو داوود يف سوووووووننه، كتووووووواب: البيووووووووع واالجوووووووارات، اب: يف الثمووووووور التمووووووور، بووووووورقم  
، اب: النهوي عوون ا اقلووة  ☺(، والتمو ي يف سووننه، أبووواب: البيووع عوون رسووول هللا  3/251)

 السووونن الكووورب ، كتووواب البيووووع، اب: اشوووتا   (، والنسووواسي يف2/51٩)  1225واملزابنوووة، بووورقم  
(، وابووون ماجوووه يف سوووننه، كتووواب الت وووارات، اب: بيوووع  7/268)  4545التمووور الرطووو ، بووورقم  

(، وصوووووورح رووووو ا احلوووووديث األلبوووووا  يف إروا  الغليوووووول  2/761)  2264الرطووووو  التمووووور، بووووورقم  
(5/1٩٩-200.) 

 ز(.ما بني املعقوفتني ساق  من ) (3)
 .مارِّ صن أول العن ، وال يزال العن  ما دام أخضر حِّ : احلِّصنرِّم (4)
 (.12/137(، لسان العرب )1/74تتار الصرال ) 
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 ر ا املشهور.  (3) علم ما سيأيت (2() 1)ويستثىن من ر ا: مساسل العرااي
وعون القفوال أنوه قوال: بيوع الرطو  الرطو  يف األرض تورج علوم اخلو ف يف بيعووه 

 يضا.، وحكم القاضي اخل ف فيما إذا اعه التمر أ(4)به ومها علم رؤوس النخل
وكووو ا حكوووم كووول مثووور  هلوووا حالوووة جفووواف  كوووالتني، واملشووومش، والبطوووي  والكمثووور   

ورووو الوو ي يسوووميه الغووزايل والرافعووي وغريمهووا: اخلوووا  ألنوووه  (5)واالجوواصاللوو َّين يفلقووان، 
 امسه عندرم، والرمان احلامض ال جيوز بيع الرط  منها الرط  وال الياب .

ل الورواي : "قوال بعضوهم: جيووز، وال يصوح، قوا، (6)ولو اع احلديث منها العتيمل 
نه، وال تنق  حبته وال يظهر يف والترقيمل: أن ينظر فإن كان إذا جف اتما ال ينق  وز 

 

الووويت  النخلووة  ، ويووراد ذووا رنووا:  : كوول شووي  أفووورد موون مجلووة-يف اللغووة-ورووي  : مجووع عريّووة،  العوورااي  (1)
 .أيتيها :فيعرورا أي  ليأكل مثرهتا  هيعريها صاحبها غريو 

 (.1/288(، املطلع )2/406املصبال املنري ) 
  ، كيلة متورا علوم األرض  ،بيع الرط  خرصا علم رؤوس النخل: -يف االصط ل–بيع العرااي   

 .مع تع يل القبض  ،يف مخسة أوسمل أو أقل
 (.٩/157(، كفاية النبيه )5/214احلاوي ) 

ورخو     ،هنم عون بيوع الثمور التمور  ☺: أن رسول هللا  ◙مة  ديث سهل بن أيب حثن حل (2)
 .يف العرية أن تباع ارصها أيكلها أرلها رطبا

: البيووووع، اب بيوووع الثمووور علوووم رؤوس النخووول الووو ر      أخرجوووه البخووواري يف صوووريره، كتوووابع
: البيووع، ابع صوريره،    (، ومسولم يف3/76) 21٩1والفضة، بورقم  حتورم بيوع الرطو   :  كتوابع

 (.3/1170) 1540التمر إال يف العرااي، برقم  
 /ب[ اجلز  الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي.232لوحة ] (3)
 (.٩/154كفاية النبيه )  (4)
  ، وروووو:جيتمعوووان يف كلموووة واحووود  مووون كووو م العوووربن اجلووويم والصووواد ال  أل: معووورب   االجووواص  (5)

الكمثور     :يطلومل يف سوورية وفلسوطني وسوينا  علوم  ،مثوره حلوو ل يو    ،ش ر من الفصيلة الوردية
 .وش ررا

 (.1/7(، املع م الوسي  )3/102٩الصرال ) 
 ي: قدم.من كل شي : القدم، يقال: رجل عتيمل، أ  العتيمل (6)
 (.1/1٩٩(، تتار الصرال )1/146العني ) 
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 .(2)، وذكر الرافعي حنوه(1)الكيل: جيوز، وإن كان خ ف ذلك: مل جيز"
وأما مواال جيفوف، وروو: الرطو  الو ي ال يتمور والعنو  الو ي ال يزبو  ولوو جوف  

، وعلووم القووول جبوووازه، (3)ترشووف، ففووي بيووع بعضووه بووبعض: قوووالن، أصوورهما: املنووعالس
يوع رو ا الرطو  التمور؟ قوال االموام: "ظوارر كو م األصوراب: املنوع، وحكوم فهل جيوز ب

فيووه وجهووني آخوورين، أحوودمها: أنووه جيوووز بيووع بعضووه بووبعض يف حالووة رطوبتووه دون جفافووه، 
 .(4)واثنيهما: عكسه"

 / الوو ي ال يفلوومل بعضووه بووبعض: ث ثووةش واخلوووا والكمثوور  ويف جووواز بيووع املشووم
، (7)، واثنيهوووا: اجلوووواز ]مطلقوووا[(6)حوووال رطوبتوووه دون جفافوووه، أحووودرا: املنوووع يف (5)أوجوووه

لي  له حالة كموال، قوال االموام: "ومل يصور أحود إىل  (8)واثلثها: املنع رطبا وايبسا  ]إذ[
يفسووده اجلفوواف، فووإن جتفيفووه غووري االجوواز  يف حالووة االرطوواب دون اجلفوواف، اوو ف مووا 

 .(٩)معتاد"
وز بيووع اللوونب اللوونب  ألنووه روو ه احلالووة حالووة  وجيوووز بيووع الزيتووون الزيتووون، كمووا جيوو  

 .(10)كماهلما وما إليه مصريمها من السمن والزيت لي  من جنسهما

 

 (.4/442حبر امل ر  ) (1)
وجيوووز بيووع احلووديث العتيوومل، إال أن تبقووم النووداو  يف اجلديوود، حبيووث يظهوور أثوور  قووال الرافعووي: "  (2)

 (.4/8٩". فتح العزيز )زواهلا يف املكيال
 (.4/82فتح العزيز ) (3)
 (.5/70هناية املطل  ) (4)
 (.3/53(، الوسي  )71-5/70هناية املطل  ) (5)
 (.3/384الصريح. الروضة )  ورو (6)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (7)
 .)ز( من  ساق ما بني املعقوفتني  (8)
 (.5/71هناية املطل  ) (٩)
 (.3/53(، الوسي  )87، 5/73(، هناية املطل  )3/80األم ) (10)

 ب[/116]
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 .(1)وال جيوز بيع التمر املنزوع النو   ثله وال بغري املنزوع علم الصريح فيهما
  ألهنوا حالوة ادخواره، فو  (2)مل الرط : اللروم، فوإن كمالوه يف حوال تقوددهلتروي 
، وعووون ابووون سوووريج: أنوووه جيووووز بيوووع طريوووه بطريوووه  (3)الطوووري منوووه الطوووري وال املقووودديبووواع 
 .(5)ونسبه الرواي  إىل روايته (4)كاللنب
 جيز ويباع القديد منه القديد بشر  تناري جفافه، فإن بقيت فيه رطوبة يسري  مل 

قليلووة يف طوبووة اوو ف التموور فإنووه يبوواع احلووديث منووه احلووديث والعتيوومل وإن بقيووت فيووه ر 
، ويشوووت : أن ال يكوووون فيهموووا أو يف أحووودمها مووون امللوووح موووا يظهووور يف (6)أحووود الووووجهني

 .(8)، قال الرواي : وذلك رن يعمل فيه ما  امللح ال عينه(7)الوزن
 .(٩)له وإن كا  من مسكة واحد وال جيوز بيع حلم السمك اململول  ث

: أنوووه -وروووو املووو ر -هرمهوووا ويف اشوووتا  نوووزع العظوووم يف بيوووع اللروووم: وجهوووان، أظ 
، وروو خو ف موا (11)، واثنيهما: ال، ونسبه القاضي أبو الطيو  إىل األكثورين(10)يشت 

 

 (.3/3٩3(، الروضة )4/٩4(، فتح العزيز )3/53(، الوسي  )5/75اية املطل  )هن (1)
 .وجفف يف اهلوا  والشم  ،وملح ،ما قطع طوال  :من اللرم القديد  (2)

 (.2/718(، املع م الوسي  )3/344لسان العرب ) 
 (.4/٩3(، فتح العزيز )5/203(، البيان )3/53(، الوسي  )3/82األم ) (3)
 املصادر لسابقة. (4)
 (.4/466حبر امل ر  ) (5)
 (.10/454(، تكملة اجملموع للسبكي )٩4-4/٩3(، فتح العزيز )5/156احلاوي ) (6)
 (.3/3٩2(، الروضة )4/٩3زيز )(، فتح الع3/363الته ي  ) (7)
 (.4/467حبر امل ر  ) (8)
 (.٩/154كفاية النبيه )  (٩)
 (.3/3٩3(، الروضة )4/٩4(، فتح العزيز )3/53(، الوسي  )5/106هناية املطل  ) (10)
 (.4/467، حبر امل ر  )(5/118احلاوي ) (11)
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، وعلوووم رووو ا جيووووز بيوووع حلوووم الفخووو  اجلنووو ، وال نظووور إىل التفووواوت كموووا يف (1)قالوووه غوووريه
 .(2) النو 

قال االموام: "ولوو بيوع عضوو نوزع بعوض حلموه بوبعض مل ينوزع منوه شوي ، فوإن كوان  
 .(3)املنزوع قلي : جاز، وإال ف "

قال الغزايل: "فإن كان يف أحد اللرموني عظوم ال  تمول مثلوه يف شورا  اللروم ففيوه 
 نزوعووه،، والقوواسلون بووه ال يشووتطون بقووا  العظووم بوول جيوزونووه منووزوع العظووم وغووري م(4)نظوور"

، (6)، ويف البسووي  وجووه: أنووه يشووت  بقوواؤه وضووعفه(5)وادعووم الوورواي : أن ال خوو ف فيووه
 إن شا  هللا تعاىل. (7)ور ا كله إذا مل يعرض علم النار، أما املعروض علم النار فسيأيت

بنوزع النوو ؟ فيوه  (8)وأما املشمش واخلوا وحنومها مما  فف فهل يبطل )كماهلموا( 
، في وووز بيووع بعضووها بووبعض بعوود نزعووه وقبلووه، وموونهم موون منعووه (٩)ال وجهووان أصوورهما:

، واثنيهموا: (12)واسوتبعده االموام / (11)وأحلقهما اللروم يف وجووب نوزع العظوم (10)]قبله[

 

فيوه، فمونهم مون مل جيووز، وإليوه ميول  ورل جيوز البيع مع العظوم؟ اختلوف أصورابنا  قال االمام: " (1)
 .(5/106هناية املطل  ) ".األكثرين  فإن العظم يفسد اللرم وال يصلره

 (.٩/154، كفاية النبيه )(3/3٩3(، الروضة )4/٩4فتح العزيز ) (2)
 (.5/106هناية املطل  ) (3)
 (.17٩البسي  )ص (4)
 (.4/467حبر امل ر  ) (5)
 (.17٩البسي  )ص (6)
 (.3٩0يف )ص (7)
 يف )ز(: ص حهما. (8)
 (.11/8٩(، تكملة اجملموع للسبكي )3/3٩3(، الروضة )4/٩4فتح العزيز ) (٩)
 .)ز( من  ساق ما بني املعقوفتني  (10)
 (.11/٩0تكملة اجملموع للسبكي )(، ٩/154(، كفاية النبيه )3/53الوسي  ) (11)
 (.5/75هناية املطل  ) (12)

 /أ[117]
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 .(1)أنه يبطل

 فروع: 
وصورره -، اثلثهوا (3)الرط  والتمر: ث ثة أوجه (2)جواز بيع الطلع: يف أحد ا

 .(4)الفرول: جاز، وإن كان طلع اال ا: مل جيز: أنه إن كان طلع -الرواي 
، في ووووز بيوووع عصوووري العنووو  -(5)علوووم الصوووريح-: العصوووري يف حالوووة كموووال الينـــا 

ل وسووواسر الثموووار بعصوووري العنووو ، وعصوووري الرطووو  بعصوووري الرطووو ، وعصوووري الرموووان والتفوووا 
 .(7)فيه الكيل (6)بعضها ببعض، وك ا عصري قص  السكر، )واملعيار(

مث أصوابه النود   (8): "إذا كان اللروم ببلود  نديوة إذا ]يوب [لشافعيقال ا الينالث:
 .(٩)رط  ح، يثقل مل يبع بعضه ببعض ح، يعود إىل اجلفاف"

 احلبوب: الضرب الينا :
، قابلوة (11)تغيري (10)بقاسها علم ريئاهتا من ]غري[كمال احلبوب بتناري جفافها و   

 

 (.11/٩0تكملة اجملموع للسبكي ) (1)
 .طلع النخلة، ورو ال ي يكون يف جوفه الكافور: الطَّلنع  (2)
 (.3/41٩(، مقايي  اللغة )3/1254الصرال ) 
 (.2/418(، الغرر البهية )10/431(، تكملة اجملموع للسبكي )5/135احلاوي ) (3)
 (.4/443(، حبر امل ر  )5/135ورو ما صرره املاوردي. احلاوي ) (4)
 (.3/3٩0(، الروضة )4/٩1فتح العزيز ) (5)
 يف )ز(: والعيار. (6)
(، تكملووة اجملموووع  3٩1-3/3٩0(، الروضووة )٩2-4/٩1(، فووتح العزيووز )3/350التهوو ي  )  (7)

 (.11/137للسبكي )
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: تيسر. (8)
 (.3/26األم ) (٩)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (10)
 (3/54(، الوسي  )5/73هناية املطل  ) (11)
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 .(1)ل دخار، نقية من القشور و]التنب[
إن شووا  هللا تعوواىل،  (2)قبوول ذلووك فسوويأيت يف القسووم الرابووع موون الكتوواب بيعووت فووإن  

وإن بيعووت بعووده في وووز بيووع بعضووها بووبعض مووا دامووت اقيووة علووم ريئاهتووا بشوور  تنوواري 
، فإن مل تقبله رن قليوت أو بلوت أو جعلوت كشوكا: مل جيوز بيوع (3)جفافها قابلة ل دخار

لولوة ال احلنطوة املبلولوة املب  املقلوو  وال بغريروا، و ، فو  تبواع احلنطوة املقلوو (4)بعضها بوبعض
وك: احلنطوة  وك الكشوك وال احلنطوة، ومورادرم الكوشن وال بغريرا ولوو جففوت، وال الكوشن

 .(6()5)اليت تبل، وتنرم قشوررا الدق ورو القمح )املهر (
بيووع  ، ويف جووواز(7)واألرز ال يبطوول ادخوواره تنريووة قشوورته بوول كمالووه يف روو ه احلالووة 
 .(٩)لرواي : اجلواز، صرح ا(8)ببعض يف القشر  السفلم: وجهانبعضه 
، وروووو (11)عنووودي احتموووال إذا حنيوووت قشووورهتا" (10)قوووال االموووام: "ويف ]اجلووواوورنس[ 
 .(12)الدخن

وإن مل تكوووووون احلبوووووووب اقيووووووة علووووووم ريئاهتووووووا بوووووول خرجووووووت عنهووووووا فقوووووود خرجووووووت  

 

 يف ) ( و)ز(: كلمة غري مفهومة، واملثبت رو املوافمل ملا يف فتح العزيز. (1)
 الثالث، نسخة مترف طوبقبوسراي. /ب[ اجلز 20٩لوحة ] (2)
 (.3/38٩(، الروضة )4/٩0فتح العزيز ) (3)
 (.4/٩1(، فتح العزيز )3/344(، الته ي  )3/54(، الوسي  )182البسي  )ص (4)
 يف )ز(: املهرس. (5)
 .(2/534املصبال املنري )(، 2/204ور ه كلمة فارسية معربة. النظم املستع ب ) (6)
 (.3/54الوسي  ) (7)
 (.4/76(، الن م الوراج )416-10/415األكثرون علم اجلواز. تكملة اجملموع للسبكي ) (8)
 (.4/437حبر امل ر  ) (٩)
 رك ا يف )ز(، ويف ) (: اجلاور ، واملثبت رو املوافمل ملا يف هناية املطل . (10)
 (.5/74هناية املطل  ) (11)
 (.5/2111(، الصرال )4/233العني ) (12)
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، فووووو  جيووووووز بيوووووع احلنطوووووة (1)عووووون حالوووووة الكموووووال فووووو  خيلووووو  عووووون الووووورا فيهوووووا املماثلوووووة
طعومووووات  كالوووودقيمل واخلبووووز، والكعووووك، والنشووووا، وال  ووووا لشووووي  ممووووا يتخوووو  منهووووا موووون امل

فوووووإن فيوووووه  (4()3)فوووووإن فيوووووه النشوووووا، )واملصووووول( (2)فيوووووه شوووووي  مووووون املتخووووو  منهوووووا كالفوووووالوذج
الووووودقيمل، وكوووووو ا ال جيوووووووز بيووووووع بعوووووض روووووو ه بووووووبعض، فوووووو  جيووووووز بيووووووع اخلبووووووز اخلبووووووز، وال 

رووووووووووو ا ال السوووووووووووويمل، وال السوووووووووووويمل السووووووووووويمل واخلبوووووووووووز والفوووووووووووالوذج الوووووووووودقيمل الووووووووووودقيمل و 
 ، وورا ه نصوص مضطربة يف املستخرج من الرب:(5)امل ر 

أحووووووووودرا: رو  الكوروابيسوووووووووي
 / أنوووووووووه جيووووووووووز بيوووووووووع احلنطوووووووووة بووووووووودقيقها، واختلفووووووووووا (6)

مل يصوووووورل يثبتووووووه، وقووووووال:  ، وموووووونهم: موووووون مل(7)فموووووونهم: موووووون أثبتووووووه قوووووووال واملعيووووووار الكيوووووول

 

 (.3/54الوسي  ) (1)
وتصووونع اآلن مووون النشوووا واملوووا     ،حلووووا  تعمووول مووون الووودقيمل واملوووا  والعسووول  :الفوووالوذج  وأالفوووالوذ    (2)

 .والسكر
 (.2/700املع م الوسي  ) 

 يظهر يف )ز(: املطي. (3)
وصنل (4)

 (.2/574. املصبال املنري )ماؤه ال ي يعصر منه حني يطب ورو   ،عصار  األق : امل
 (.3/436(، هناية ا تاج )3/38٩(، الروضة )4/٩3(، فتح العزيز )3/54الوسي  ) (5)
احلسووني بوون علووي بوون يزيوود الكرابيسووي البغوودادي  تفقووه أوال علووم موو ر  أروول    ،أبووو علوويرووو:    (6)

  ،ألنوه كوان يبيوع الكورابي    الكرابيسوي  ومسوي  ي وصوربه وحفوظ م ربوه،مث تفقوه للشوافع يالرأ
 ه(. 248، )ت:  الثياب الغليظة :وري

(،  120-2/117(، طبقووات الشووافعية الكوورب  )133-2/132ترمجتووه يف: وفيووات األعيووان )  
 (.64-1/63طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.٩/150(، كفاية النبيه )4/٩0(،فتح العزيز )5/217(، البيان )181البسي  )ص (7)

 ب[/117]



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 384 

، (3()2)أو أمحووووووووود (1)الشووووووووافعي بووووووووول نسووووووووبه إىل أيب عبووووووووود هللا في وووووووووز أن يريووووووووود مالكووووووووا
وجعوووووول املوووووواوردي واالمووووووام مووووووراده: أن الوووووودقيمل مووووووع احلنطووووووة جنسووووووان حوووووو، جيوووووووز بيووووووع 

 .(4)متفاض أحدمها األخر 
  (5)يف املنثووور والبووويطي قوووال: أنووه جيوووز بيووع الوودقيمل ]الوودقيمل[قوول املووز  واثنيهووا: ن

 .(6)كما جيوز بيع الدرن الدرن وإن مل جيز بيعه السمسم  وإن مل جيز بيعه احلنطة،

 

إموام دار اهل ور ،  ،  املود   ياألصوبر  مالوك بون أنو  بون مالوك بون أىب عوامر  ،أبوو عبود هللا  :رو (1)
علووم  –، صوواح  املوطووأ، وكووان مولووده  التووابعني  يوأحوود أسمووة املوو ار  املتبوعووة، ورووو موون اتبعوو 

،  ◙بووون مالوووك    أنووو الصووورايب اجلليووول  ا وتسوووعني، عوووام مووووت  يف سووونة ثووو   -األصوووح
  يزموووواهنم أربعوووة: سوووفيان الثووووور   قووووال: أسموووة النووواس يف  أنوووه  ،ين مهووود عبووود الووورمحن بوووو وروي عووون  

 ه(. 17٩، )ت: الشام، ومحاد بن زيد البصر  يالكوفة، ومالك احل از، واألوزاع
ومووووا بعوووودرا(،    7/150(، سووووري أعوووو م النووووب   )138-4/135ترمجتووووه يف: وفيووووات األعيووووان )  

 وما بعدرا(. 1/82الديباج امل ر  )
الشوووويبا ، أحوووود أسمووووة املوووو ار  املتبوعووووة، لووووه    أمحوووود بوووون حمموووود بوووون حنبوووول  ،بوووود هللاأبووووو عرووووو:    (2)

: إنوه كوان  فوظ ألوف  قيول،  وكوان إموام ا ودثنيمصنفات مشهور ، منها: "املسند"، و"الزرود"،  
ألووف حووديث، وكووان موون أصووراب االمووام الشووافعي وخواصووه، ومل يووزل مصوواحبه إىل أن ارحتووول  

: خرجوت موون بغووداد وموا خلفووت ذوا أتقووم وال أفقوه موون ابوون  وقوال يف حقووه،  الشوافعي إىل مصوور
 ه(. 241، )ت: حنبل

(، املقصووووود  65-1/63وموووووا بعووووودرا(، وفيوووووات األعيوووووان )  1/4ترمجتوووووه يف: طبقوووووات احلنابلوووووة )  
 وما بعدرا(. 1/64األرشد )

 (.4/٩0(، فتح العزيز )5/217(، البيان )4/424حبر امل ر  ) (3)
 (.5/76طل  )(، هناية امل5/108احلاوي ) (4)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (5)
-4/٩0(، فوووتح العزيوووز )5/218(، البيوووان )4/424(، حبووور املووو ر  )5/75هنايوووة املطلووو  )  (6)

٩1.) 
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: أنووه جيوووز بيووع (1)واثلثهووا: نقوول العراقيووون عوون حرملووة، والعبووادي عوون ابوون مقوو ص
، وقووال: "لووو ال أنوه مشووهور لكووان (3)، ورواه املوواوردي وجهوا(2)قوق  ثلووهخلبوز اليوواب  املودا

رواية ابن مقو ص إىل شوي  آخور،  (5)، واختاره ابن أيب عصرون، ورد االمام(4)تركه أوىل"
ع الوودقيمل جنسووا، قووال: ورووو: جووواز بيووع احلنطووة السووويمل وجعلهمووا جنسووني وإن كانووت موو 

ا لوي  مون املو ر ، نطة تتلفان والدقيمل تالف للسوويمل، وكول رو "وعلم ر ا اخلبز واحل
 .(6)واتفمل األصراب علم رجوعه عنها"

وجيوز بيع احلنطة وما  دا منها النخالة  ألهنا ليست ربويه، وجيوز بيوع احلنطوة  
فوووإن بقوووي منوووه شوووي  مل جيوووز، وكووو ا لوووو اع  (7)املسوسوووة املسوسوووة إذا مل يبووومل فيهوووا )لووو (

، قوووال االموووام: "ولوووو قربوووت مووون التعفوووني (٩)وغوووريه (8)صوووريرة، قالوووه الووورواي املسوسوووة ال
 .(10)فظارر ك مهم اجلواز"

أفركووووت  (11)وإن مل يكموووول جفوووواف احلبوووووب: مل جيووووز بيووووع بعضووووها بووووبعض  )وإن( 

 

تفقووه    ي،موووالرم املصوور   ياخلزاعوو   عبوود العزيووز بوون عمووران بوون أيوووب بوون مقوو صرووو: أبووو علووي،    (1)
 ه(. 234افعي، )ت: شتفرد رقوال غريبة عن العلم االمام الشافعي، 

(،  2/302(، هتوووووو ي  األمسووووووا  واللغووووووات )142-1/141ترمجتووووووه يف: طبقووووووات الشووووووافعيني )  
 (.2/143طبقات الشافعية الكرب  )

 (.11/126(، تكملة اجملموع للسبكي )٩/151(، كفاية النبيه )4/٩1فتح العزيز ) (2)
 (.5/110احلاوي ) (3)
 املصدر السابمل. (4)
 (.5/76هناية املطل  ) (5)
 املصدر السابمل. (6)
 يف )ز(: سوس. (7)
 (.4/437مل ر  )حبر ا (8)
 (.11/123(، تكملة اجملموع للسبكي )4/٩1فتح العزيز ) (٩)
 .(5/74هناية املطل  ) (10)
 يف )ز(: ولو. (11)
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مووون احلبوووب كالسمسوووم  ، وال يسووتثىن مووون ذلووك إال مالوووه دروون(1)وأخرجووت موون السووونابل
، (2)متماث   ألن الدرن حالوة كموال -علم امل ر -نه فإنه: جيوز بيع الدرن الدرن م

وقوود يكووون للشووي  حالتووا كمووال كالزبيوو  واخلوول، وفيووه وجووه: أن بيووع الشووريج الشووريج ال 
  ألنووه ال خيوورج إال بعوود طعووم حوو و  أو ملووح علووم الطرووني  فيلتروومل بصووور  موود (3)جيوووز
 .(4)ع و 

وووو   ، واثنيهووووا: (6)جلووووواز وز الكسوووو : أوجووووه، أحوووودرا: ا (5)ويف جووووواز بيووووع الُكسن
: أنووه إن كووان فيووه خلوو : مل -ورووو مووا أورده الرافعووي-، واثلثهووا (7)املنووع  ألن أصووله الكيوول

، قال الرواي : "وجيوز بيوع الودرن الكسو  كالسومن (8)جيز وإن مل يكن فيه خل : جاز
 .(٩)واملخيض"
ة مون السمسوم فكلهوا مسوتخرج / وأما االدران املطيبة  كودرن البنفسوج واللينووفر 

ن قلنووا جبووراين الوورا فيهووا فووإن جعلووت يف السمسووم مث اسووتخرج درنووه: جوواز بيووع بعضووها فووإ
 .(10)ببعض، وإن استخرج الدرن مث طرحت فيه أوراقها: مل جيز ل خت  

 

 (.10/455(، تكملة اجملموع للسبكي )3/3٩0(، الروضة )4/٩1فتح العزيز ) (1)
 .(3/3٩0لروضة )(، ا4/٩1فتح العزيز ) (2)
 .(3/3٩0(، الروضة )4/٩1فتح العزيز )والصريح: أنه جاسز.  (3)
بيووع موووال ربوووي بربووووي آخوور مووون جنسووه موووع ربوووي مووون غوووري    :وروووي  ،قاعووود  يف اب الووراروو ه    (4)

  دي ع و ، وامل ر : بط ن البيع. جن  الربوي املبيع، ومثلوا ل لك:  د ع و  ودررم
 (.1/306مع م لغة الفقها  ) (،4/84فتح العزيز ) (،77-5/76هناية املطل  ) 

 (.1/26٩: عصار  الدرن. تتار الصرال )الُكسن  (5)
 (.٩/153(، كفاية النبيه )5/123واختاره أبو علي بن أيب ررير . احلاوي ) (6)
جووع إىل: عوودم إمكووان التماثوول. احلوواوي  واختوواره املوواوردي، وذكوور سووببني آخوورين للمنووع منووه  تر   (7)

(5/123.) 
 (.3/3٩0(، الروضة )٩2-4/٩1ورو الصريح. فتح العزيز ) (8)
 (.4/436حبر امل ر  ) (٩)
 (3/3٩1(، الروضة )4/٩2فتح العزيز ) (10)

 /أ[118]



 حملققالنص ا

     _______ _______ 387 

ة  فووو  جيووووز بيوووع السمسوووم وموووا عووودا الووودرن والكسووو  فهوووو علوووم القاعووود  املتقدمووو 
السمسم الطروني وال الكسو ، وكو ا ال جيووز الشريج، وال بيع الطرني الطرني، وال 

 جلوز.بيع كس  اجلوز بكس  ا
واخلواثر  (1)وأما اللنب فكمالوه يف حوال كونوه لبنوا  فيبواع احلليو  احلليو  والراسو  

ز بيووع رطوو  جيوود بووردي  قوود ، سوووا  كووان حلوووا أو حامًضووا، كمووا جيووو (2)مووا مل يكوون مغليووا
روو ه بووبعض،  (3)ت، وجيوووز بيووع ]بعووض[محووض، وحنطووة جيوود  حبنطووة تغووري طعمهووا وعفنوو 

   (4)وال نظووور إىل موووا  ويوووه املكيوووال مووون الراسووو ، واخلووواثر أثقووول وز  مموووا  ويوووه مووون الرقيووومل
كاحلنطووة الرزينووة مووع اخلفيفووة، وقووال االمووام: "إن كووان موووزو  جوواز وإن كووان مكووي  ففيووه 

معيووواره  (6)]أن[ ، ورووو ا يشوووعر رنوووه جيووووز اعتبووواره الكيووول والووووزن، واملعوووروف(5)موووال"احت
 .(7)الكيل

، ومووووال املتووووويل إىل املنووووع، قووووال (8)ويبوووواع املخوووويض املخوووويض إذا مل يكوووون فيووووه مووووا  
 .(٩)الرواي : "ولو عرض اللنب علم النار للتسخني: جاز بيع بعضه ببعض"

والزبوود والسوومن واملصوول واألقوو : فوو  جيوووز بيووع وأمووا مووا يتخوو  موون اللوونب  كوواجلنب 
إال لنب االبل فإنه جيوز بيعه السمن، وإن قلنا األلبان جن  واحد   (10)شي  منه اللنب

 

 .ال ي حخض فيخرج زبدهالراس   : رو ال ي محض وخثر، أي: ثخن، وقيل: اللنب الراس  (1)
 (.1/43٩، لسان العرب )(2/202النظم املستع ب ) 

 (.11/168(، تكملة اجملموع للسبكي )5/222ألن االغ   ينق  اللنب. البيان ) (2)
 ما بني املعقوفتني ساق  من )ز(. (3)
 (.4/٩2(، فتح العزيز )3/55(، الوسي  )5/122احلاوي ) (4)
 (.5/88هناية املطل  ) (5)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (6)
 (.4/٩2فتح العزيز ) (7)
 (.4/٩3(، فتح العزيز )3/54الوسي  ) (8)
 (.4/435حبر امل ر  ) (٩)
 (5/222(، البيان )3/55(، الوسي  )2/38امله ب ) (10)
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، وأمووووا بيووووع بعضوووووها بووووبعض فيختلووووف  فالسووووومن جيوووووز بيووووع بعضوووووه (1)ألنووووه ال مسوووون فيوووووه
رووو ا لوووو كوووان ، وعلوووم (3)، وال أثووور لعرضوووه علوووم النوووار واملنصووووص: أنوووه ]يووووزن[(2)بوووبعض

، واثنيهما: جيووز وز ، وعون أيب (5)، أحدمها: ال جيوز بيعه  لتع ر كيله(4)جامدا فوجهان
ويوووزن إن   (8)، وتوسوو  البغوووي فقووال: يكووال إن كووان ]ذاسبووا[(7()6)إسووراق: أنووه ]يكووال[

 .(10)، وال جيوز بيعه الزبد، وجيوز بيعه املخيض متفاض (٩)كان ]جامدا[
 (11)الزبد الزبد: وجهان، أحدمها: جيوز كالسمن السمن وجوزم بوه الغوزايلويف بيع 

، ورو املنصوص، وجيوز بيعه املخيض ونقل (13)، وأصرهما: املنع(12)املاوردي ررهوص
 .(15)، وعن أيب إسراق: أنه ال جيوز، وتبعه الشي  أبو حامد(14)االمام االتفاق عليه

 

 (.5/86املطل  )هناية   (1)
 (.4/٩2(، فتح العزيز )3/55(، الوسي  )5/122احلاوي ) (2)
(، ويف ) (، و)ز(:  3/3٩2(، والروضووووة )4/٩3(، فووووتح العزيووووز )5/223ا يف البيووووان )ركوووو    (3)

 يكال.
 (.5/122احلاوي ) (4)
والصريح: اجلواز. قال السبكي: "ور ا الوجه مردود تالف الطو ق الشوافعي واألصوراب".   (5)

 (.11/180تكملة اجملموع للسبكي )
(، ويف ) (، و)ز(:  3/3٩2(، والروضووووة )4/٩3(، فووووتح العزيووووز )5/223ركوووو ا يف البيووووان )  (6)

 .يوزن 
 (.3/3٩2الروضة ) (7)
 (.3/352يف ) (، )ز(: جامدا، واملثبت رو املوافمل ملا جا  يف الته ي  ) (8)
 (.3/352، واملثبت رو املوافمل ملا جا  يف الته ي  )ذاسبايف ) (، )ز(:  (٩)
 (.4/٩3(، فتح العزيز )5/224(، البيان )3/55الوسي  ) (10)
 (.3/54الوسي  ) (11)
 (.5/122احلاوي ) (12)
 (.11/184كملة اجملموع للسبكي )(، ت4/٩3فتح العزيز ) (13)
 (.5/88هناية املطل  ) (14)
 (.5/224البيان ) (15)
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مون املخويض بعود /  وال املصول املصول  فهموا يتخو انوال جيوز بيع األقو  األقو  
أن  ، وظون الورواي (1)ينفكان عن تالطة قموح أو دقيومل نزع السمن منه لتأثرمها النار وال

بيووع املصوول املصوول إمنووا امتنووع لتعوو ر كيلووه، فقووال: "إن دقووا حوو، أمكوون الكيوول وجوو  أن 
 .(2)إذا مل خيالطه ملح، فإن خالطه مل جيز قطعا" -أيضا–جيوز وأن جيوز بيعه اللنب 

، قوال االموام: (3)املخويض وال جيوز بيع األق  املخيض وال املصل وال بيع املصل
 .(4)د األق  الشم  أو النار""مل يفرقوا بني أن يعق

، وقووال املوواوردي: "إن كووان طووراي ال جيوووز وإن كووان ايبسووا (5)وال بيووع اجلوونب اجلوونب 
فقووووالن أحووودمها: رواه حرملوووة أنوووه: جيووووز ورووو ا إذا تنووواري يبسوووه فيبووواع وز  واختووواره أبوووو 

قوود : املنووع، قووال ابوون سووريج: العلووة أن أصووله الكيوول و -عرواه الربيوو -إسووراق، وأصوورهما 
، وعلووم األوىل لووو دق حوو، صووار  عمووا جوواز بيعووه  (6)تعوو ر، وقووال غووريه: ألن فيووه إنفرووة

 .(7)كي "

 .(٩)األق ، وال املصل، وال املخيض (8)وال جيوز بيع ]اجلنب[ 

 

 (.4/٩3(، فتح العزيز )5/224البيان ) (1)
 (.4/436حبر امل ر  ) (2)
 (.3/55الوسي  ) (3)
 (.5/٩1هناية املطل  ) (4)
 مام: "اطل االتفاق"، املصدر السابمل.قال اال (5)
ووة  (6) نفورو   ،يعصوور يف صوووفة مبتلووة يف اللوونبف   أصووفر  اجلوودي الرضوويع شووي  يسووتخرج موون بطوون  :  االِّ

 .فيغلظ كاجلنب
 (.1/1٩0(، حترير ألفا  التنبيه )5/73هت ي  اللغة ) 

 (.123-5/122احلاوي ) (7)
 ا يف )ز(، ويف ) (: اللنب.رك   (8)
 (.11/1٩3اجملموع للسبكي )(، تكملة  5/224البيان ) (٩)
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، وال جيوز بيعوه األقو  (3)أصرهما: املنع (2)اللبأ: وجهان أيتيان (1)ويف بيع اللِّّبوأ 
 .(4)املصل وال اللنبوال اجلنب وال 

املعوروض  الو :أقسام،  (5)املعروضات علم النار، وري )ث ثة(الضرب الينالث: 
للطب  كاللرم املشوي واملطبوا: ف  جيوز بيع بعضه ببعض وال الين، وك ا كول موا لوي  

 .(6)للنار فيه غاية  كطب  عصري العن  والرمان
وعسوول القصوو   (8)والقوننوود (7)املعووروض للعقوود  كالوودب  والسووكر والفانيوو  واثنيهــا:

، قوووال (٩)أصووورهما: املنوووعوالقطوووار  واللبوووأ، ففوووي جوووواز بيوووع بعوووض رووو ا بوووبعض: وجهوووان، 
القاضي: "وقيل: إن طب  الدبسان يف قدر واحد: جاز، وال يصح  ألن النوار أتخو  مون 

ال البنووودني ي: ظوووارر املووو ر  يف السوووكر وقووو ، (11)أكثووور مووون أعووو ه" (10)أسوووفل ]القووودر[
، وقووال املوواوردي: (13)، وقووال الوورواي : "رووو اختيووار أكثوور أصوورابنا العووراقيني"(12)الصوورة

 

سوواسل تفوورزه غوود  الثوودي قبيوول الوووالد  وبعوودرا ألايم    :ويف الطوو ،  أول اللوونب عنوود الوووالد :  اللبووأ  (1)
 .معدود 

 (.2/811(، املع م الوسي  )2/548املصبال املنري ) 
 ستأيت قريبا بعد مسألة. (2)
 (.3/3٩2(، الروضة )3/352الته ي  ) (3)
 (.5/224البيان ) (4)
 يف )ز(: كلمة غري واضرة. (5)
 (.3/55(، الوسي  )4/467حبر امل ر  ) (6)
 .، فارسي معربنوع من احللو  يعمل من القند والنشا: الفاني   (7)

 (.2/481(، املصبال املنري )10/7٩وا ي  األعظم )  ا كم 
 .رو معرب :ويقال ،فالسكر من القند كالسمن من الزبد   ،ما يعمل منه السكر :القند  (8)

 (.2/517املصبال املنري ) 
 (.4/٩3(، فتح العزيز )3/55الوسي  ) (٩)
 تني زايد  يف )ز(.ما بني املعقوف (10)
 (.٩5-11/٩4تكملة اجملموع للسبكي ) (11)
 (.٩/152كفاية النبيه )  (12)
 (.432-4/431حبر امل ر  ) (13)
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 (2)، قوال روو(1)الفاني  إن أُلقي فيهما دقيومل أو غوريه: مل جيوز بيوع بعضوه بوبعض""السكر و 
ورووو الغالوو  -موون غريمهووا والوورواي : مث ينظوور إن دخلووت النووار فيهمووا لتعيينهمووا ومتييزمهووا 

لووت النعقادمهووا واجتموواع أجزاسهمووا: مل : جوواز بيووع بعضووه بووبعض، وإن دخ-فيمووا يشووارد
 .(4)ورب الفواكه ، قاال: وك لك دب  التمر(3)جيز

 .(5)وال جيوز بيع قص  السكر السكر وال القص  
ل جيووز : ما عرض علم النوار للتمييوز والتنقيوة: فهوو علوم حالوة الكموا(6)والينالث( 

السوومن، والوو ر  والفضووة املعروضووني علووم النووار لتمييووز  / بيووع بعضووه بووبعض  كالسوومن
 انعقدت أجزا  السمن: مل جيز بيع بعضه ببعض.، فإن زيد علم ذلك ح، (7)الغش

وأما عسل النرل املصفم النار فأصح الوجهني: أنه علم حالة كموال في ووز بيوع 
ع بيووووع بعضووووه قوووو  موووون أجووووزا ه شووووي : امتنوووو ، فووووإن قويووووت  ره حبيووووث ن(8)بعضووووه بووووبعض

: فرالتووووووه حالووووووة كمووووووال في وووووووز بيووووووع بعضووووووه (10)، وأمووووووا املصووووووفم )الشووووووم ((٩)بوووووبعض
حكووم صوواح  الوو خاسر وجهووا: أن املصووفم يف الووب د املعتدلووة ذووا ال جيوووز ، و (11)بووبعض

 .(12)بيعه  ا صفي ذا يف الب د احلار ، قال: ولي  بشي 
 

 (.5/11٩احلاوي ) (1)
 أي: املاوردي. (2)
 (.4/432(، حبر امل ر  )5/11٩احلاوي ) (3)
 ابقان.املصدران الس (4)
 (.11/105(، تكملة اجملموع )4/٩3فتح العزيز ) (5)
 يف )ز(: الثا  (6)
 (.4/٩4(، فتح العزيز )3/55الوسي  ) (7)
 (.4/٩4فتح العزيز ) (8)
 (.٩/152(، كفاية النبيه )5/216البيان ) (٩)
 يف )ز(: السمن. (10)
 (.5/216(، البيان )3/55الوسي  ) (11)
 (.٩/152كفاية النبيه )  (12)
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، وجيوز بيع الشمع العسل والشوهد (2)عسلوال الالشهد  (1)وال جيوز بيع الشهد
، يشووري إىل (4)السوومن"، قووال الرافعووي: "ومعيوواره علووم مووا ذكوور ه يف (3)متسوواواي ومتفاضوو 

، وقوود قووال الوورواي : "قووال الشووافعي يف الصوورف إن كووان أصوول العسوول  (5)األوجووه املتقدمووة
خوور: الوووزن فيووه أحووو ، وقووال كووي  بيووع كووي ، وإن كووان أصووله الوووزن بيووع وز ، وقووال يف آ
 .(6)أبو إسراق: أصله الكيل ف  يباع بعضه ببعض إال كي "

قووووال االمووووام: "أمووووا مووووا ال يتووووأثر النووووار كاخلوووول املغلووووي، واملووووا  املغلووووي فيبوووواع بعضووووه 
، قوووووال الرافعوووووي: "وأنوووووت إذا أتملوووووت موووووا يف رووووو ا الطووووورف عرفوووووت أن النظووووور (7)بوووووبعض"

ثووووور، أحووووودمها: كوووووون الشوووووي  حبيوووووث يتهيوووووأ ألكثووووور يف حالوووووة الكموووووال إىل أمووووورين يف األك
ر لكووووووون ال يعتوووووووربان االنتفاعوووووووات املطلوبوووووووة منوووووووه، والثوووووووا : كونوووووووه علوووووووم ريئوووووووة االدخوووووووا

نتفاعوووووات املطلوبوووووة مووووون مجيعوووووا، ألن اللووووونب ال يووووودخر، والسووووومن لوووووي   تهيوووووف ألكثووووور اال
أ ن الثموووووار الووووويت ال تووووودخر تتهيَّووووو فوووووإا، مووووون املعنيوووووني غوووووري مكتفوووووم بوووووه أيضًووووو  وكووووول  اللووووونب ]

منهووووووا، والوووووودقيمل موووووودخر ولووووووي  علووووووم حالووووووة كمووووووال،  (8)[وبووووووةألكثوووووور االنتفاعووووووات املطل 
.(٩)وال تسوووووووووووووووووواعد  عبووووووووووووووووووار  ضووووووووووووووووووابطة كمووووووووووووووووووا أحوووووووووووووووووو  يف تفسووووووووووووووووووري الكمووووووووووووووووووال"

 

 ، وفيه لغتان: الفتح والضم.ل النرل ما دام مل يعصر من  عهعس:  الشَّهد  (1)
 (.1/4٩7(، املع م الوسي  )1/324املصبال املنري ) 

 (.4/٩4(، فتح العزيز )5/85هناية املطل  ) (2)
 (.4/٩4ألن الشمع لي  من أموال الرا. فتح العزيز ) (3)
 املصدر السابمل. (4)
 (.388ص) (5)
 (.4/433حبر امل ر  ) (6)
 (.4/72الوراج )  الن م (7)
 ما بني املعقوفتني زايد  يف )ز(. (8)
 (.٩5-4/٩4فتح العزيز ) (٩)
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 القرآنية  فهرس اآليات. 1
 

 الصفحة اآلية طرف اآلية م

   سورة آل عمران 

 183 83 { مع  جع  مظ حط} 1

 6 102 {  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي  مي خي  حي جي يه ٱ} 2

   سورة النساء 

 6 1 {   ... ىم  مم خم حم   جم  يل ىل مل  خل ٱ} 3

   سورة األحزاب 

 6 71-70 { ... جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي  ىي ٱ} 4

   سورة الزمر 

 6 9 {... مك لك خك حك جك مق حق مف} 5

   سورة اجملادلة 

 6 11 {هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه} 6

   سورة قريش 

 173 1 {ىل مل خل} 7

   سورة الكافرون 

 173 1 { ىل مل خل} 8

   سورة اإلخالص  

 173 1 { يل ىل خلمل} 9
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 النبوية واآلثار  فهرس األحاديث . 2
 

 الصفحة طرف احلديث م

 175 «..  احلمد هلل الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني»  1

 359 «طعام ابلطعامال»  2

 7 «الديناللهم فقهه يف  »  3

 64 «بكبش  الضبع   يف  ☺قضى رسول هللا »  4

 174 «..  ضلضل أو أ  لهم إين أعوذ بك أن أ  كان إذا خرج من بيته يقول: "ال»  5

 6 «..من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا  »  6

 6 «من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين»  7

 65 «ويف األرنب عناق»  8

 65 «ويف الظيب عنز»  9

 66 «ويف الريبوع جفرة»  10

 65 «ويف محار الوحش، وبقرة الوحش ببقرة»  11
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 املرتجم هلم يف النص احملقق  فهرس األعالم. 3
 

 الصفحة العلم م

 343 الدم  ابن أيب  1

 86 عصرون ابن أيب  2

 304 ابن أيب هريرة  3

 69 ابن الصباغ  4

 95 ابن القاص  5

 269 ابن خريان  6

 80 ابن سريج  7

 99 عباسن  اب  8

 98 ابن عبدان  9

 119 ابن كج  10

 385 ابن مقالص  11

 78 أبو إسحاق  12

 353 أبو إسحاق اإلسفرايين  13

 131 أبو احلسن بن املرزابن  14

 254 أبو بكر األودين  15

 254 أبو بكر احملمودي  16

 110 أبو حنيفة  17

 254 أبو زيد املروزي  18

 317 أبو سهل الصعلوكي  19

 350 أبو عاصم العبادي  20
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 الصفحة العلم م

 166 و علي الطربيبأ  21

 384 أمحد  22

 138 اإلصطخري  23

 72 األصمعي  24

 57 اإلمام  25

 250 األمناطي  26

 57 البغوي  27

 56 البندنيجي  28

 257 البويطي  29

 180 البيهقي   30

 137 حرملة  31

 98 احلليمي  32

 306 اخلضري  33

 178 اخلطايب  34

 96 الدارمي  35

 60 الرافعي   36

 305 الربيع   37

 56 الروايين  38

 68 الشافعي  39

 102 خالدشعب عبد هللا بن   40

 178 الشيخ ابن الصالح  41

 89 الشيخ أبو إسحاق  42
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 الصفحة العلم م

 78 الشيخ أبو حامد  43

 67 الشيخ أبو حممد  44

 80 صاحب البيان  45

 274 صاحب التقريب  46

 75 صاحب الذخائر  47

 339 صاحب الفروع  48

 87 الصيدالين  49

 69 الصيمري  50

 125 الطاووسي  51

 99 عائشة  52

 323 العبادي  53

 246 ليعجال  54

 222 الدينعز    55

 99 عمر  56

 67 الغزايل  57

 89 الفارقي  58

 76 الفوراين  59

 85 القاضي  60

 336 القاضي أبو حامد  61

 55 القاضي الطربي  62

 109 القاضي عياض  63

 79 القفال  64
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     _______ _______ 399 

 الصفحة العلم م

 383 الكرابيسي   65

 65 الكرخي  66

 384 مالك  67

 58 املاوردي  68

 57 املتويل  69

 128 احملاملي  70

 77 املزين  71

 60 يالنوو   72
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رة  الغريبة فاظفهرس األ. 4
َّ
 املفس

 
 الصفحة الكلمة الغريبة م
 209 اإلبراء   1

 352 األترج  2

 192 اإلجارة  3

 377 اإلجاص  4

 275 اآلجر  5

 115 اإلحصار  6

 90 اإلذخر  7

 349 اإلردب  8

 231 األرش  9

 194 األركان  10

 167 االستخارة  11

 239 االستصباح  12

 232 االستصحاب  13

 284 ق االستطرا  14

 274 األسطوانة   15

 162 اإلشعار  16

 255 األصح  17

 297 أصحهما  18

 150 آصع  19

 101 األضاة  20
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 146 األضحية  21

 179 االعتقاب  22

 210 اإلغرار  23

 249 األفيون  24

 231 اإلقالة  25

 209 اإلقرار  26

 322 اإلكاف  27

 124 أم الولد  28

 77 االندمال  29

 161 األنعام  30

 389 اإلنفحة  31

 316 األمنوذج  32

 359 اإلهليلج  33

 189 أواب  34

 160 أايم التشريق  35

 69 األيل  36

 248 البزاة   37

 245 البغاثة  38

 172 البكرة  39

 359 البلوط  40

 361 البنفسج  41

 177 بنيات الطريق  42



 اجلواهر البحرية  

     _______ _______ 402 

 الصفحة الكلمة الغريبة م
 253 البيادق  43

 199 البيع الضمين  44

 288 بيع املراحبة  45

 290 الترب  46

 164 التجليل  47

 355 التخاير  48

 124 التدبري  49

 186 التعريس  50

 162 التقليد   51

 217 التكليف  52

 260 التلجئة  53

 358 التوابل   54

 189 تواب  55

 324 الثياب التوزية  56

 60 اجلزاء   57

 241 اجلزاف  58

 322 اجلل  59

 361 اجلمد  60

 185 جن  61

 73 احلبارى  62

 169 احلجر  63

 184 احلداء  64
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 245 احلدأة  65

 376 احلصرم  66

 189 حواب  67

 163 اخلربة   68

 197 اخلرس  69

 374 اخلرص  70

 361 اخلروع  71

 321 اخلشكنان   72

 95 اخلالف  73

 208 اخللع   74

 199 اخليار  75

 352 دار اإلسالم  76

 352 دار الكفر  77

 345 الدانق  78

 71 الدابسي  79

 238 الدبس  80

 288 الدرهم  81

 243 الدرايق  82

 198 الدالل  83

 238 الدن  84

 326 الديباج  85

 288 الدينار  86
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 273 الذراع  87

 291 راجت الدراهم  88

 387 رائبلا  89

 347 الراب  90

 184 الرجز  91

 171 الرحل  92

 245 الرمخة  93

 297 الرزمة  94

 217 الرشد   95

 252 الرض  96

 202 الرطل  97

 121 الرق  98

 205 الرهن  99

 242 الزابد  100

 73 الزرزور  101

 79 الزمانة  102

 167 السبيل   103

 329 السخلة  104

 236 السرج  105

 238 السرجني  106

 238 السرقني   107

 229 السفارة  108
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 318 جلالسفر   109

 213 السفيه  110

 250 السقمونيا  111

 105 السلب  112

 363 السلجم  113

 192 السلم  114

 91 السنا  115

 248 الشاهني  116

 253 الشطرنج  117

 279 الشفعة  118

 272 الشقص  119

 392 الشهد   120

 238 الشريج  121

 150 صاع  122

 244 الصربة  123

 196 الصداق  124

 206 الصدقة  125

 252 الصفر  126

 363 الصمغ  127

 287 الصنجة  128

 365 الصندل  129

 94 الصنوبر  130
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 320 الصوان   131

 61 الصيد  132

 262 الضال  133

 95 الطرفاء  134

 209 الطالق  135

 130 الطالق الرجعي  136

 381 الطلع  137

 252 الطنابري  138

 369 الطيار  139

 360 الطني األرمين  140

 360 الطني املختوم  141

 152 الظهار  142

 262 العائر  143

 377 العتيق  144

 130 العدة  145

 377 العرااي  146

 290 العروض  147

 179 العشية  148

 95 العضاه  149

 165 العطب  150

 248 العقاب  151

 179 العقبة  152
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 208 العقد  153

 249 العلق  154

 92 العوسج  155

 345 الغالية  156

 179 الغدوة  157

 220 الغصب  158

 170 الغلول  159

 192 الغنيمة  160

 242 الفأرة  161

 383 الفالوذج  162

 390 الفانيذ  163

 258 الفضويل  164

 323 الفقاع  165

 291 الفلوس  166

 134 تالفوا  167

 71 الفواخت  168

 263 فيحاء  169

 369 القبان  170

 359 القت  171

 171 القتب  172

 363 القثاء  173

 379 القديد  174
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 149 القران   175

 212 القرطاس  176

 318 القرطلة  177

 362 القرطم  178

 362 القرع  179

 337 القرنبيط  180

 242 القز  181

 287 القصعة  182

 359 قضبان  183

 90 القطنية  184

 299 القفيز  185

 369 الق ل ْسطون  186

 150 القلم  187

 219 القمار  188

 71 القماري  189

 390 القند  190

 317 القوصرة  191

 365 الكافور  192

 255 الكبش  193

 124 الكتابة  194

 362 الكتان  195

 251 الكربلة  196
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 73 الكركي  197

 386 الكسب  198

 264 الكوارة   199

 106 الكيزان   200

 320 اللب  201

 390 اللبأ  202

 267 اللج  203

 267 اللجة  204

 365 اللينوفر   205

 77 املاخض  206

 124 املــبعض  207

 148 املتمتع   208

 292 املثقال  209

 171 احملامل  210

 352 احملصن  211

 171 حممل  212

 60 املد  213

 227 املرتد   214

 252 املزامري  215

 252 املزاهري  216

 309 املساقاة  217

 324 املسح  218
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 242 املسك  219

 333 املسموط  220

 363 املصطكا  221

 383 املصل  222

 200 املعاطاة  223

 124 املكاتبة  224

 169 املماحكة  225

 217 املماكسة  226

 217 املميز  227

 146 املناسك  228

 169 املناهدة  229

 100 امليل  230

 262 الناد  231

 352 النارنج  232

 345 الند   233

 161 النذر  234

 365 النرجس  235

 253 النرد   236

 348 النساء  237

 247 نصيبني  238

 255 النطاح  239

 220 النقد  240
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 الصفحة الكلمة الغريبة م
 290 النقرة  241

 196 النكاح  242

 260 اهلازل  243

 206 اهلبة   244

 161 اهلدي  245

 206 اهلدية  246

 255 اهلراش   247

 171 اهلوادج   248

 171 هودج  249

 238 الودك  250

 220 الوديعة  251

 69 الوعل  252

 191 الوقف  253
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 فهرس األماكن والبلدان . 5
 الصفحة املكان م

 102 األعشاش  1

 100 التنعيم   2

 324 توز  3

 101 ثنية خل  4

 103 عريجبل    5

 102 اجلعرانة   6

 247 شرياز  7

 107 الطائف  8

 247 عسكر مكرم  9

 104 الالبة  10

 101 املقطوع  11

 108 النقيع   12

 101 منرة  13
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 مصادر املؤلف يف النص احملقق  ثبت . 6
 ه(، مطبوع.  204ل مام حممد بن إدري  الشافعي )ت:  الم .1
)ت:   محن بن حممد الفورا أليب القاسم عبد الر  عن أحكام فروع الداينة اإل نة .2

 ه(، تطو .461
ل مام أيب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل )ت:  إحياء علوم الدين .3

 ه(، مطبوع.505
ه(، 544للقاضي عياض اليرص  السبيت )ت:  إكما  املعلا بفوائد مسلا  .4

 مطبوع.
 ه(، تطو .204ل مام حممد بن إدري  الشافعي )ت: اإلمالء   .5
 .ه(، تطو 386القاسم عبد الواحد بن احلسني الصيمري )ت: يب أل اإليضاح .6
ه(، 448 :ل مام أيب الفرج حممد بن عبد الواحد الدارمي )ت  االستذكار .7

 تطو .
للقاضي أيب سعد شرف الدين عبد هللا بن حممد ابن أيب عصرون )ت:  االنتصار .8

 ه(، مطبوع.585
 ه(، مطبوع. 502ل الرواي  )ت: أليب ا اسن عبد الواحد بن إمساعيحبر املذ ب  .٩

 ه(، مطبوع.505 حامد الغزايل )ت: ل مام أيبالبسيط يف املذ ب  .10
 ه(، مطبوع.558أليب اخلري  ىي العمرا  )ت:  البيان  .11
أليب سعد عبد الرمحن بن مأمون املتويل تتمة اإل نة عن أحكام فروع الداينة  .12

 ه(، مطبوع. 478)ت: 
ه(، 405ينوري )ت: سف بن أمحد بن كج الدللقاضي أيب القاسم يو التجريد  .13

 تطو .
للقاضي أيب علي احلسن ابن أيب ررير  )ت:   بري على خمتصر املز التعليق الك  .14

 ه(، تطو .345
)ت:    للشي  أيب علي احلسن بن عبيد هللا البندني ي التعليقة املسماة  جلامع .15
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 ه(، تطو .425
 ه(، تطو .406للشي  أيب حامد االسفراييين )ت: التعليقة  .16
 ه(، مطبوع. 450للقاضي أيب الطي  الطربي )ت:  التعليقة .17
 ه(، مطبوع.462للقاضي أيب علي احلسني بن حممد املروزي )ت:  التعليقة .18
 لع   الدين الطاووسي. التعليقة يف شرح احلاوي الصغري  .1٩
 للقاسم بن حممد الشاشي القفال الكبري. التقريب .20
 ه(، مطبوع. 335القاص )ت:  أليب العباس الطربي ابنالتلخيص  .21
 ه(، مطبوع. 476للشي  أيب إسراق الشريازي )ت:  التنبيه .22
 ه(، مطبوع. 516للع مة أيب حممد احلسني البغوي )ت: التهذيب  .23
ل مام أيب الفرج حممد بن عبد الواحد الدارمي   اامع اجلوامع ومودع البدائع .24

 ه(، تطو .448)ت: 
لواحد بن إمساعيل الرواي  )ت:  عبد ا اسنيب ا أل حلية املؤمن واختيار املوقن .25

 ه(، مطبوع.502
 ه(، مطبوع. 505ل مام أيب حامد الغزايل )ت: اخلالصة  .26
 ه(، تطو .550للقاضي أيب املعايل جملي بن مجيع )ت: الذخائر  .27
 ه(، تطو .425)ت:  للشي  أيب علي احلسن بن عبيد هللا البندني يالذخرية  .28
 تطو . ه(،4٩5)ت:  أليب احلسن العباديالرقا  .2٩
 ه(، مطبوع.  676ل مام أيب زكراي النووي )ت:  روضة الطالبني وعمدة املفتني .30
 ه(، مطبوع.  458للبيهقي )ت:  السنن الكربى .31
 ه(، مطبوع. 477أليب نصر ابن الصباغ )ت: الشامل يف فروع الشافعية  .32
 ه(، تطو .433أليب الفضل عبد هللا بن عبدان )ت:  شرائط الحكام  .33
ه(،  340أليب إسراق إبراريم بن أمحد املروزي )ت:ز  ح خمتصر املر ش  .34

 تطو .
 أليب بكر حممد بن داود املعروف الصيدال ، تطو . شرح خمتصر املز  .35
 ه(، تطو .600أليب الفتول الع لي )ت: شرح مشكالت الوسيط والوايز  .36
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 ع. ه(، مطبو 676ل مام أيب زكراي النووي )ت:  شرح النووي على مسلا .37
للشي  أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد  عز بن عبد السالمفتاوى ال .38

 ه(، مطبوع. 660الس م )ت: 
 643لعثمان بن عبدالرمحن املعروف ابن الص ل )ت:  فتاوى ابن الصالح .3٩

 ه(، مطبوع. 
 ه(، مطبوع.516للع مة أيب حممد احلسني البغوي )ت:  فتاوى البغوي  .40
 ه(، مطبوع. 505ايل )ت: غز  حامد الل مام أيبفتاوى الغزايل  .41
ه(،  462للقاضي أيب علي احلسني املروزي )ت: فتاوى القاضي حسني  .42

 مطبوع.
ه(، 417لعبد هللا بن أمحد املعروف القفال الصغري )ت:  فتاوى القفا  .43

 مطبوع.
ل مام عبد الكرم بن حممد الرافعي  فتح العزيز يف شرح الوايز والشرح الكبري( .44

 مطبوع. ه(، 623)ت: 
 ه(، مطبوع. 438للشي  أيب حممد اجلويين )ت: الفروق  .45
للشي  أيب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد  قواعد الحكام يف مصاحل الانم  .46

 ه(، مطبوع. 660الس م )ت: 
 ه(، تطو .245أليب علي احلسني الكرابيسي )ت:  كتاب القدمي .47
 ه(، مطبوع.710ة )ت: لن م الدين ابن الرفعاية النبيه يف شرح التنبيه كف .48
ه(، مطبوع، بترقيمل: أ. د. عبدالكرم  415أليب احلسن ا املي )ت: اللباب  .4٩

 بن صنيتان العمري. 
 ه(، مطبوع. 264أليب إبراريم إمساعيل املز  )ت:  خمتصر املز   .50
ه(، 344أمحد ابن احلداد )ت: أليب بكر حممد بن  املسائل املولدات والفروع( .51

 مطبوع.
 ه(، مطبوع. 415ا املي )ت: احلسن أليب  املقنع .52
ه(،  403للقاضي أيب عبد هللا احلسني احلليمي )ت:  املنهاج وشعب اإلميان( .53
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 مطبوع.
 ه(، مطبوع. 476للشي  أيب إسراق الشريازي )ت:  املهذب .54
 ه(، مطبوع. 478ت: المام احلرمني اجلويين )هناية املطلب يف دراية املذ ب  .55
 ه(، مطبوع. 505)ت: امد الغزايل ل مام أيب حالوايز يف املذ ب  .56

  ه(، مطبوع.505ل مام أيب حامد الغزايل )ت:  الوسيط يف املذ ب
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 . ثبت املصادر واملراجع 7
  أمحود   الودكتور  الشوي   فضويلة:  إحتاف اخلري  املهور  بزواسود املسوانيد العشور : للبوصوريي، تقودم  .1

إبوراريم،    بون  ايسور  متويم  أبوو  إبشراف  العلمي للبرث املشكا  دار: الكرم، ا قمل عبد  معبد 
و  1420  األوىل،:  الووورايض، الطبعوووة  للنشووور،  الووووطن  دار:  النشووور  دار   م، عووودد  1٩٩٩  -  رووو

 .(فهارس وجملد  8) ٩: األجزا 
  املصورية  يئوةاهل:  إبراريم، الناشور  الفضل  أبو  حممد :  االتقان يف علوم القرآن: للسيوطي، ا قمل .2

 4: األجزا  عددم،  1٩74 /رو13٩4: للكتاب، الطبعة العامة
املسوووولم،    دار:  أمحوووود، الناشوووور  املوووونعم  عبوووود   فووووفاد.  د:  ودراسووووة  االمجوووواع: البوووون املنوووو ر، حتقيوووومل .3

 م 2004 -رو 1425 األوىل لدار املسلم،: الطبعة
ه،    1433الطبعوة: األوىل،  أحكام احلرم املكي: لسامي الصقري، الناشر: دار ابن اجلووزي،   .4

 1األجزا : 
محوووم الربووو  (: لعبووودهللا بووون مصوووطفم    –محوووم النقيوووع    –م الشووو ر  أمحوووا  املدينوووة املنوووور  )محووو  .5

م،    2013  –ه    1434الشوووووووووووونقيطي، الناشوووووووووووور: مطبعووووووووووووة ا مديووووووووووووة، الطبعووووووووووووة: األوىل،  
 .1األجزا :

 4: زا األج بريوت، عدد  –  املعرفة دار:  إحيا  علوم الدين: للغزايل، الناشر .6
:  بوووريوت، الطبعوووة  –  الكتووو   عوووامل:  أخبوووار أيب حنيفوووة وأصووورابه: للصووويمري احلنفوووي، الناشووور .7

 1: األجزا  م، عدد1٩85 - رو1405  الثانية،
درووويش،    هللا  عبووود   امللوووك  عبووود .  د:  أخبوووار مكوووة يف قووودم الووودرر وحديثوووه: للفووواكهي، ا قووومل .8

  3  يف  أجووووزا   6:  األجووووزا   ، عوووودد1414  الثانيووووة،:  بووووريوت، الطبعووووة  –  خضوووور  دار:  الناشوووور
 جملدات

  دار:  ملرو ، الناشور  الصاحل  رشدي:  ي، ا قمللألزرق  األاثر:  من  فيها  جا   وما  مكة أخبار .٩
 1*2: األجزا  بريوت، عدد  – للنشر األندل 

  م، عوودد1٩86:  النشوور  احليووا ، اتريوو   مكتبووة  دار:  أدب الوودنيا والوودين: للموواوردي، الناشوور .10
 1: األجزا 

  ةاملسووترب  واألذكووار  الوودعوات  تلخووي   يف  األخيووار  وشووعار  األبوورار  = حليووة  النوويووة  األذكووار .11
  –  دمشوومل  كثووري،  ابوون  دار:  مسووتو، الناشوور  الوودين  حميووي:  والنهووار: للنووووي، ا قوومل  الليوول  يف

 1:  األجزا  م، عدد 1٩٩0 - رو 1410الثانية،: بريوت، الطبعة
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  عووزو  أمحوود   الشووي :  للشوووكا ، ا قووملإرشوواد الفرووول إىل حتقيوومل احلوومل موون علووم األصووول:   .12
  صووواحل  الووودين  ويل  والووودكتور  املوووي   خليووول  الشوووي :  لوووه  بطنوووا، قووودم  كفووور  -  دمشووومل  عنايوووة،

و141٩  األوىل:  العوووووووريب، الطبعوووووووة  الكتووووووواب  دار:  فرفوووووووور، الناشووووووور   م، عووووووودد1٩٩٩  -  رووووووو
 2: األجزا 

:  الشوواويش، الناشوور  زرووري:  إشوراف  إروا  الغليول يف ختووريج أحاديووث منوار السووبيل: لأللبووا ، .13
و  1405  الثانيووة:  بووريوت، الطبعووة  –  االسوو مي  املكتوو    ٩:  زا جوو األ  م، عوودد1٩85  -  روو

 (للفهارس وجملد  8)
  حمموووود   علووووي:  االسووووتيعاب يف معرفووووة األصووووراب: ليوسووووف بوووون عبوووود هللا القوووورط ، ا قوووومل .14

و  1412  األوىل،:  بوووريوت، الطبعوووة  اجليووول،  دار:  الب ووواوي، الناشووور   م، عووودد  1٩٩2  -  رووو
 4: جزا األ

  معوووض  د حمموو   علوي:  أسود الغابووة يف معرفوة الصوورابة: لعوز الوودين ابون األثووري اجلوزري، ا قوومل .15
:  النشوور  األوىل، سوونة:  العلميووة، الطبعووة  الكتوو   دار:  املوجووود، الناشوور  عبوود   أمحوود   عووادل  -

 (فهارس وجملد  7) 8:  األجزا  م، عدد 1٩٩4 - رو1415
  حممووووود   بووووون  هللا  عبووووود :  عليوووووه  وعلووووومل  أحاديثووووه  وخووووورج  األمسووووا  والصوووووفات: للبيهقوووووي، حققوووووه .16

  السوووادي،  مكتبووة:  الناشوور  الوووادعي،  رووادي  بوون  مقبوول  الشووي   فضوويلة:  لووه  احلاشوودي، قوودم
و  1413  األوىل،:  السووووووعودية، الطبعووووووة  العربيووووووة  اململكووووووة  -  جوووووود    م، عوووووودد  1٩٩3  -  روووووو
 2: األجزا 

الكبوووري،    الرملوووي  حاشوووية  ومعوووه  أسوووىن املطالووو  يف شووورل روض الطالووو : لزكوووراي األنصووواري، .17
 4: األجزا  عدد االس مي  الكتاب دار:  الناشر

و1411  األوىل:  العلميووووة، الطبعووووة  الكتوووو   دار  :الناشوووور  األشووووباه والنظوووواسر: للسووووبكي، .18   -روووو
  2:  األجزا  م، عدد1٩٩1

و1411  األوىل،:  العلميووة، الطبعووة  الكتوو   دار:  األشووباه والنظوواسر: للسوويوطي، الناشوور .1٩   -  روو
 1:  األجزا  م، عدد1٩٩0

  املوجوووود  عبووود   أمحووود   عوووادل:  االصوووابة يف متييوووز الصووورابة: البووون ح ووور العسوووق  ، حتقيووومل .20
  1415  -  األوىل:  بووريوت، الطبعووة  –  العلميووة  الكتوو   دار:  ناشوور، المعوووض  حمموود   وعلووم

 8: األجزا  رو، عدد
: أتليوووووف وتصوووووميم: سوووووامي  -صووووولم هللا عليوووووه وسووووولم-األطلووووو  التوووووارخيي لسوووووري  الرسوووووول   .21

 م 2004  –ه  1425املغلوا، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الثالثة، 
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  موووايو/    أاير  -  عشووور  اخلامسوووة:  طبعوووةني، الللم يووو   العلوووم  دار:  األعووو م: للزركلوووي، الناشووور .22
 م 2002

  أبووو  نبيوول  الودكتور  زيوود،  أبووو  علوي  الوودكتور:  ا قومل  أعيوان العصوور وأعووان النصوور: للصووفدي، .23
  القوووادر  عبووود   موووازن :  لوووه  حممووود، قووودم  سوووامل  حمموووود  الووودكتور  موعووود،  حممووود   الووودكتور  عشووومة،

سوووووراي،    –  دمشووومل  ر،فكووو ال  دار  لبنوووان،  -  بوووريوت  املعاصووور،  الفكووور  دار:  املبوووارك، الناشووور
 5: األجزا  م، عدد 1٩٩8 - رو 1418 األوىل،: الطبعة

  دار  -  والدراسووات  البروووا  مكتوو :  االقنوواع يف حوول ألفووا  أيب شوو اع: للشووربيين، ا قوومل .24
 1×  2:  األجزا  بريوت، عدد  – الفكر  دار:  الفكر، الناشر

 1:  األجزا  االقناع: للماوردي، عدد .25
 ووووىي    الووودكتور:  يت، ا قووووملللقاضوووي عيوووواض اليرصووو  السوووب  إكموووال املعلوووم بفواسوووود مسووولم: .26

و  141٩  األوىل،:  مصور، الطبعوة  والتوزيوع،  والنشور  للطباعة الوفا  دار: الناشرإمساعيل،    رو
 8: األجزا  م، عدد 1٩٩8 -

  عبوود   بوون  سووعد   بوون  حمموود   االحلوواد والظلووم يف املسوو د احلوورام بووني االراد  والتنفيوو : أتليووف: د .27
  التاسوووعة  السووونة:  املنوووور ، الطبعوووة  املدينوووة  االسووو مية  اجلامعوووة:  لناشووورسوووعود، ا  آل  الووورمحن

و1418/141٩)  املاسووة،  بعوود   السووابع   العوودد  والعشوورون،   ، عوودد(م1٩٩٩-1٩٩8)-(  روو
 1: األجزا 

و1410:  النشووور  بوووريوت، سووونة  –  املعرفوووة  دار:  األم: للشوووافعي، الناشووور .28   م، عووودد1٩٩0/رووو
 8: األجزا 

كتووواب الشوووفعة(، رسوووالة  بدايوووة كتووواب البيوووع إىل هنايوووة    االنتصوووار: البووون أيب عصووورون )مووون .2٩
ورا  من اجلامعة االس مية املدينوة املنوور ، حتقيومل: عبود هللا بون سوعد الدوسوري، العوام  دكت

 ه 1435 – 1434اجلامعي 
:  ا قومل  ،الروموي  القونوي  لقاسم:  الفقها  بني املتداولة األلفا  تعريفات يف الفقها  أني    .30

وووو،  1424-م2004:  العلميووووة، الطبعووووة  الكتوووو   دار:  الناشوووورمووووراد،    حسوووون   ووووىي   عووووددرو
 1: األجزا 

  االسووو مية،  البشووواسر  دار:  االيضوووال يف مناسوووك احلوووج والعمووور  = مناسوووك النوووووي، الناشووور .31
و  1414  الثانيوووة،:  املكرموووة، الطبعووووة  مكووووة  األمداديوووة،  املكتبووووة  -  بوووريوت م،    1٩٩4  -  روووو
 1: األجزا  عدد

قوووووود الشووووورعية:  مووووود صوووووبري    واملكاييووووول واألوزان والنااليضووووواحات العصووووورية للمقوووووايي .32
 م 2007 - رو 1428 ح ق، الناشر: مكتبة اجليل اجلديد، الطبعة: األوىل،
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:  الطعوووان، الناشووور  رشوووام:  ا قووومل  القوووايل،  القاسوووم  بووون  إمساعيووول  علوووي  البوووارع يف اللغوووة: أليب .33
  م، عووودد1٩75  ،وىلاأل:  بوووريوت، الطبعوووة  العربيوووة  احلضوووار   دار  -  بغوووداد  النهضوووة  مكتبوووة
 1: األجزا 

، موووع املصوووطلرات الفقهيوووة يف  -طبيعتوووه، خصاسصوووه، أصووووله، مصوووادره–البروووث الفقهوووي   .34
مكووة املكرموووة،    –املوو ار  األربعووة: المساعيووول سووامل عبووودالعال، الناشوور: مكتبووة األسووودي  

 1م، األجزا :  2008  –ه  142٩الطبعة: األوىل، 
و1414  األوىل،:  الكتوو ، الطبعووة  دار:  لناشوورالبروور ا ووي  يف أصووول الفقووه: للزركشووي، ا .35   روو

 8:  األجزا  م، عدد1٩٩4 -
:  السويد، الناشور  فتروي  طوارق:  حبر امل ر  )يف فروع امل ر  الشوافعي(: للورواي ، ا قومل .36

 14: األجزا  م، عدد 200٩ األوىل،: العلمية، الطبعة الكت   دار
ر كتووووواب الوووووررن(، رسوووووالة  البسوووووي  يف املووووو ر : للغوووووزايل )مووووون أول كتووووواب البيوووووع إىل آخووووو  .37

 موون اجلامعووة االسوو مية املدينووة املنووور ، حتقيوومل: عبوود الوورمحن بوون رال الووردادي،  ماجسووتري
 ه 1421  – 1420العام اجلامعي 

إبوووراريم،    الفضوول  أبووو  حممووود :  بغيووة الوعووا  يف طبقووات اللغوووويني والنرووا : للسوويوطي، ا قوومل .38
 2:  جزا ألا صيدا، عدد/   لبنان  - العصرية  املكتبة:  الناشر

  دار:  النووووري، الناشووور  حممووود   قاسوووم:  مووو ر  االموووام الشوووافعي: للعمووورا ، ا قوووملالبيوووان يف   .3٩
 13:  األجزا  م، عدد 2000 -رو 1421 األوىل،: جد ، الطبعة  – املنهاج

 اهلداية.  دار: ا ققني، الناشر من جمموعة: اتج العروس: للزبيدي، ا قمل .40
  الغووووورب  دار:  وف، الناشووووورمعووووور   عوووووّواد  بشوووووار  توردكالووووو :  اتريووووو  االسووووو م: للووووو ر ، ا قووووومل .41

 15: األجزا  م، عدد 2003 األوىل،: االس مي، الطبعة
البوواز،    مصووطفم  نووزار  مكتبووة:  الوودمردا ، الناشوور  محوودي:  اخللفووا : للسوويوطي، ا قوومل  اتريوو  .42

 1: األجزا  م، عدد2004-رو1425: األوىل: الطبعة
  الووودكن، طبوووع   –  آاد  حيووودر  العثمانيوووة،  عوووارفملا  داسووور :  التوواري  الكبوووري: للبخووواري، الطبعوووة .43

 8: األجزا  خان، عدد املعيد  عبد  حممد :  مراقبة حتت
  الغورب  دار:  معروف، الناشور  عواد  بشار  الدكتور:  البغدادي، ا قمل  اتري  بغداد: اخلطي  .44

 .16 :األجزا  م، عدد 2002 - رو1422 األوىل،:  بريوت، الطبعة  – االس مي
ع الداينوة: للمتووويل )كتواب احلوج(، رسوالة دكتوورا  مون جامعووة  كوام فورو تتموة االانوة عون أح .45

 ه 1426أم القر   كة املكرمة، حتقيمل: علي بن سعد العصيمي، العام اجلامعي 
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دمشوووومل،    –  القلوووم  دار:  الوووودقر، الناشووور  الغوووين  عبووود :  حتريووور ألفوووا  التنبيوووه: للنووووووي، ا قووومل .46
 1: األجزا  ، عدد1408 األوىل،: الطبعة

  نووور  إبشووراف  تتصووة  جلنووة:  بوورار شوورل مصووابيح السوونة: للقاضووي البيضوواوي، ا قووملألاحتفووة   .47
  1433:  النشور  الكويت، عوام  االس مية  والشفون   األوقاف وزار : طال ، الناشر الدين

 3:  األجزا  م، عدد2012 - رو
-اليقوني    الترفة الزكية يف فضاسل املدينوة النبويوة: لعبودالرمحن عبداحلميود الورّب، الناشور: دار .48

 1م، األجزا :   2000 –ه  1421مصر، الطبعة: األوىل، 
حتفوووة ا تووواج يف شووورل املنهووواج: البووون ح ووور اهليتموووي، ومعوووه حواشوووي الشوووروا  والعبوووادي،   .4٩

  الت اريووة  املكتبووة:  العلمووا ، الناشوور  موون  جلنووة   عرفووة  نسوو   عوود   علووم:  وصووررت  روجعووت
و  1357:  النشور  عوامة،  طبعو   بودون :  حممود، الطبعوة  مصطفم لصاحبها  صر الكرب    -  رو
،  (اتريوو   وبوودون   طبعووة  بوودون   بووريوت،  -  العووريب  الووتاا  إحيووا   دار  صووورهتا  مث )م،    1٩83
   10: األجزا  عدد

أ. د حممود    ا قومل: مركوز الدراسوات الفقهيوة واالقتصواديةالت ريد: أليب احلسوني القودوري،  .50
الطبعوووووة:  ،  قوووووارر ال  –السوووو م  الناشووووور: دار  ،  أمحوووود سوووووراج ... أ. د علووووي مجعوووووة حمموووود 

 12عدد األجزا : ، م 2006 -رو  1427الثانية،  
  وعلووومل  التووودري  يف الفقوووه الشوووافعي = تووودري  املبتووودي وهتووو ي  املنتهوووي: للبُلقيوووين، حققوووه .51

  اململكووة  -  الوورايض  القبلتووني،  دار:  املصووري، الناشوور  كمووال  بوون  نشووأت  يعقوووب  أبووو:  عليووه
 4: األجزا  م، عدد 2012 - رو 1433 األوىل،: السعودية، الطبعة  العربية

  األوىل،:  لبنووووان، الطبعووووة-بووووريوت  العلميووووة  الكتوووو   دار:  توووو كر  احلفووووا : للوووو ر ، الناشوووور .52
 4:  األجزا  م، عدد1٩٩8 -رو141٩

  وصونع   عليوه  وعلومل  تصريح التصوريف وحتريور الترريوف: لصو ل الودين الصوفدي، حققوه .53
  اخلواجني  مكتبوة:  الناشور  التوواب،  عبود   رمضوان   الدكتور:  الشرقاوي، راجعه السيد : فهارسه

 1:  األجزا  م، عدد 1٩87 - رو 1407 األوىل،: القارر ، الطبعة  –
الناشوووور،    إبشووووراف  العلمووووا   موووون  مجاعووووة  وصوووورره  ضووووبطه:  التعريفووووات: لل رجووووا ، ا قوووومل .54

و1403  األوىل:  لبنووان، الطبعووة–  بووريوت  العلميووة  الكتوو   دار:  الناشوور   م، عوودد1٩83-  روو
 1: األجزا 

  موووون  وشوووواذه  صووووريره،  موووون  سووووقيمه  ان ومتييووووزعلووووم صووووريح ابوووون حبوووو   التعليقووووات احلسووووان  .55
السوعودية،    العربيوة  اململكوة  -  جود   والتوزيوع،  للنشور  اوزيور  دار:  حمفوظه: لأللبا ، الناشر
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و  1424  األوىل،:  الطبعووووووة   وجملوووووودان   أجووووووزا   10)  12:  األجووووووزا   م، عوووووودد  2003  -  روووووو
  (فهارس

خوول مكوة حو، هنايوة  الطوربي )مون اب دلقاضي أيب الطيو   التعليقة الكرب  يف الفروع: ل .56
اب نوووو ر اهلوووودي موووون كتوووواب احلووووج(، رسووووالة ماجسووووتري موووون اجلامعووووة االسوووو مية املدينووووة  

 ه 1422  – 1421املنور ، حتقيمل: بندر بن فارس العتي ، العام اجلامعي 
  نبو ا  دار:  الوور ، الناشور  إبوراريم  بون  هللا  عبود   الودكتور:  تفسري العز بن عبد الس م، ا قومل .57

 3:  األجزا  م، عدد1٩٩6 /رو1416 األوىل،: بريوت، الطبعة – حزم
  الكتو   دار:  الودين، الناشور   و   حسوني  حممود :  العظيم: البن كثوري، ا قومل القرآن  تفسري .58

 رو 141٩ - األوىل: بريوت، الطبعة – بيضون  علي حممد  منشورات العلمية،
  عبوود   بوون  املقصووود  عبوود   ابوون  السوويد   :ون: للموواوردي، ا قووملتفسووري املوواوردي = النكووت والعيوو  .5٩

 6: األجزا  لبنان، عدد/  بريوت - العلمية الكت   دار:  الرحيم، الناشر
 الفكر  دار:  تكملة اجملموع شرل امله ب: للسبكي، الناشر .60
و:عليوه  وعلومل  العربيووة  إىل  تكملوة املعواجم العربيوة: لرينهوارت، نقلوه .61   سوووليم  حممَّود :  8  -  1  ، جو

و العراقيووة،    اجلمهوريووة  واالعو م،  الثقافووة  وزار :  اخليووا ، الناشور  لمجوا:  10  ،٩  النعويموي، جوو
   11: األجزا  م، عدد 2000 - 1٩7٩ من األوىل،: الطبعة

  دار:  العسووق  ، الناشوور  ح وور  الكبووري: البوون  الرافعووي  أحاديووث  ختووريج  يف  احلبووري  التلخووي  .62
 4  :األجزا  م، عدد1٩8٩. رو141٩ األوىل  الطبعة: العلمية، الطبعة الكت 

العمووري،    أمحوود   وبشووري  النبووايل،  جووومل  هللا  عبوود :  التلخووي  يف أصووول الفقووه: لل ووويين، ا قوومل .63
 3: األجزا  بريوت، عدد  –  االس مية  البشاسر دار:  الناشر

التلخوووي : أليب العبووواس الطوووربي ابووون القووواص، ا قووومل: عوووادل أمحووود عبووود املوجوووود، وعلوووي   .64
 1األجزا :  معوض، الناشر: مكتبة نزار مصطفم الباز،حممد 

  اخلامسوة، عودد:  الرايوة، الطبعوة  دار:  السونة: لأللبوا ، الناشور  فقوه  علوم  التعليومل  يف  املنة متام .65
 1: األجزا 

الثقافيووووة،    واألحبوووواا  اخلوووودمات  مركووووز:  التنبيووووه يف فقووووه االمووووام الشووووافعي: للشووووريازي، إعووووداد .66
 م 1٩83 - رو 1403 األوىل،: لطبعةبريوت، ا -الكت  عامل:  الناشر

:  أصووله  ومقابلوة  عليوه  والتعليومل  وتصوريره  بنشوره ا  واللغات: للنووي، عنيوتاألمس هت ي  .67
  –  بوريوت  العلميوة،  الكتو   دار:  مون  املنريية، يطلو  الطباعة إدار   ساعد  العلما  شركة

 4: األجزا  لبنان، عدد
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  –  العوريب  الوتاا  إحيوا   دار:  مرعو ، الناشور عوض حممد : هت ي  اللغة: لألزرري، ا قمل .68
 .8: األجزا  م، عدد2001 األوىل،: بريوت، الطبعة

  حمموود   علووي  املوجووود،  عبوود   أمحوود   عووادل:  التهوو ي  يف فقووه االمووام الشووافعي: للبغوووي، ا قوومل .6٩
و  1418  األوىل،:  العلميوووة، الطبعوووة  الكتووو   دار:  معووووض، الناشووور   م، عووودد  1٩٩7  -  رووو

 8: األجزا 
  وحتقيومل  العلموي  للبروث  الف ل  دار:  التوضيح لشرل اجلامع الصريح: البن امللقن، ا قمل .70

و  142٩  األوىل،:  سوراي، الطبعوة  –  دمشمل  النوادر، دار: التاا، الناشر م،    2008  -  رو
 (للفهارس أجزا  3 و 33) 36: األجزا  عدد

-ثووروت  اخلوالمل  د عبو   38  الكتو   عوامل:  التوقيوف علوم مهموات التعريوف: للمنواوي، الناشوور .71
 1: األجزا  م، عدد1٩٩0-رو1410 األوىل،: القارر ، الطبعة

 اجلامع الصغري .72
  وسوووننه  -وسووولم  عليوووه  هللا  صووولم-  هللا  رسوووول  أموووور  مووون  املختصووور  الصوووريح  املسوووند   اجلوووامع  .73

:  اجلعفوووي، ا قووومل  البخووواري  عبووودهللا  أبوووو  إمساعيووول  بووون   مووود :  البخووواري  صوووريح=    وأايموووه
  فةإبضووا  السوولطانية  عوون  مصووور )  الن ووا   طوووق  دار:  الناصوور، الناشوور   صوور  بوون  زرووري  حمموود 
 ٩: األجزا  رو، عدد1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي  عبد   ففاد حممد   ترقيم  ترقيم

  حممووود   موووري:  اجلووووارر املضوووية يف طبقوووات احلنفيوووة:  يوووي الووودين عبووودالقادر القرشوووي، الناشووور .74
  2:  األجزا  كراتشي، عدد  – خانه كت 

الطبعووة:  ،  بوريوت-رالناشور: دار الفكو حاشوية ابون عابودين )رد ا توار علوم الودر املختوار(،   .75
 6عدد األجزا : ، م1٩٩2 -رو 1412الثانية،  

:  حاشوية الب ريمووي علوم اخلطيوو  = حتفوة احلبيوو  علوم شوورل اخلطيو : للُب ريمووي، الناشوور .76
 4:األجزا  م، عدد1٩٩5 - رو1415:  النشر الفكر، اتري   دار

  مطبعوووة:  الب ريموووي علوووم شوورل املووونهج = الت ريووود لنفوووع العبيوود: للُب ريموووي، الناشووورحاشووية   .77
 4:األجزا  م، عدد1٩50 - رو136٩:  النشر احلل ، اتري 

حاشوووية اجلمووول علووووم شووورل املووونهج = فتوحووووات الورووواب بتوضووويح شوووورل مووونهج الطوووو ب:   .78
 5:األجزا  الفكر، عدد دار:  لسليمان الع يلي املعروف اجلمل، الناشر

و1415:  بوريوت، الطبعوة  –  الفكر  دار: اشيتا قليويب وعمري ، الناشرح .7٩   م، عودد1٩٩5-رو
 4: األجزا 
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  عبوود   أمحوود   عوادل  الشووي   -  معووض  حمموود   علووي  الشوي :  احلواوي الكبووري: للمواوردي، ا قوومل .80
و  141٩  األوىل،:  لبنوووان، الطبعوووة  –  بوووريوت  العلميوووة،  الكتووو   دار:  املوجوووود، الناشووور -  رووو

 1٩: األجزا  م، عدد 1٩٩٩
: لأللبوووا ،  -عنووه  هللا  رضووي-  جووابر  عنووه  روارووا  كمووا  -وسوولم  عليووه  هللا  صوولم-  النوو   ح ووة .81

 1:  األجزا  ، عدد13٩٩ – اخلامسة:  بريوت، الطبعة  – االس مي املكت :  الناشر
 عرفات: لعبد امللك بن دريش.   -مزدلفة   –حدود املشاعر املقدسة مىن  .82
 االس مي التابع ملنظمة املفمتر االس مي جبد . حدود املشاعر: للبسام، جملة الفقه .83
 بن دريش.   م ا يطة به: لعبد امللكاحلرم املكي الشريف واألع  .84
حلية املفمن واختيار املوقن: للرواي  )من أول اب ص   املسوافر إىل هنايوة كتواب احلوج(،   .85

املوالكي، العوام    رسالة ماجستري من جامعة أم القر   كة املكرمة، حتقيومل: حممود بون مطور
 م.2007-ه  1428

  الثانيوووة،:  بوووريوت، الطبعوووة  العلميوووة،  الكتووو   دار:  حيوووا  احليووووان الكووورب : للووودمريي، الناشووور .86
 2: األجزا  رو، عدد 1424

خادم الرافعي والروضة: للزركشي )من أول كتاب البيع إىل هنايوة فصول معيوار الشورع الو ي   .87
تراعووم بووه املماثلووة(، رسووالة دكتووورا  موون جامعووة أم القوور   كووة املكرمووة، حتقيوومل: راسوود بوون  

 م 2015  –ه  1436محدان اللهي ، العام اجلامعي 
  هنايوووة  إىل  احلوووج  حمظوووورات  يف  لاألو   البووواب  بدايوووة  مووون)  للزركشوووي:  والروضوووة  الرافعوووي  خوووادم .88

حتقيوومل: عبووداملغين بوون  ،  املكرمووة   كووة  القوور   أم  جامعووة  موون  دكتووورا   رسووالة(،  احلووج  كتوواب
 ه 1436  – 1435 اجلامعي عبدالغين السلمي، العام

ووونّية موووون مشوووارري الكتوووو  الفقهيوووة .8٩ ألسمتنووووا الفقهوووا  الشووووافعية: لعبووودالقادر بوووون    اخلوووزاسن السَّ
توووىن بوووه: عبووود العزيوووز بووون السووواي ، الناشووور: مفسسوووة الرسوووالة  عبوووداملطل  األندونسوووي، اع
 1م، األجزا :  2004  –ه  1425 شرون، الطبعة: األوىل، 

اخل صووة = خ صووة املختصووور ونقوواو  املعتصوور: للغوووزايل، ا قوومل: أجموود رشووويد حمموود علوووي،   .٩0
 م 2007  –ه  1428املنهاج، الطبعة: األوىل،  الناشر: دار

:  األجووزا   بووريوت، عوودد  –  الفكوور  دار:  التفسووري املووأثور: للسوويوطي، الناشوورالوودر املنثووور يف   .٩1
8 

  عبوود   حمموود /    مراقبووة:  الوودرر الكامنووة يف أعيووان املئووة الثامنووة: البوون ح وور العسووق  ، ا قوومل .٩2
  الثانيوة،:  اهلند، الطبعوة  /ااد  صيدر  -  نيةالعثما  املعارف  داسر   جمل :  ضان، الناشر املعيد 

 6: األجزا  دم، عد 1٩72 /رو13٩2
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  –  العلميوووة  الكتووو   دار:  عطوووا، الناشووور  القوووادر  عبووود   مصوووطفم:  الووودعا : للطوووربا ، ا قووومل .٩3
 1:  األجزا  ، عدد1413 األوىل،: بريوت، الطبعة

د عمور راشوم، و  ذيل طبقات الفقها  الشافعيني: للعبادي، حتقيمل وتعليمل وتقدم: د. أمحو  .٩4
 1، األجزا :  د. حممد زينم حممد غرب، مكتبة الثقافة الدينية

القوادر،    عبود   بون  هللا  عبود   بون  موفمل.  د:  رسالة يف أصول الفقه: أليب علي الُعكربي، ا قمل .٩5
و1413  األوىل،:  املكرموووووة، الطبعوووووة  مكوووووة  -  املكيوووووة  املكتبوووووة:  الناشووووور   م، عووووودد1٩٩2-رووووو
 1: األجزا 

  املكتووووو :  الشووووواويش، الناشووووور  زروووووري:  قيوووووملاملفتوووووني: للنوووووووي، حت  روضوووووة الطوووووالبني وعمووووود  .٩6
و1412  الثالثوووووة،:  عموووووان، الطبعوووووة  -دمشووووومل  -بوووووريوت  االسووووو مي،   م، عووووودد1٩٩1/    رووووو

 12: األجزا 
والتوزيوع،    والنشور  للطباعوة  الوراّين   مفسسوة:  روضة الناظر وجنة املناظر: البن قداموة، الناشور .٩7

 2:  ا األجز  م، عدد2002-رو1423  الثانية: الطبعة
  بوووريوت،  الرسوووالة،  مفسسوووة:  فو ، الناشوووراألرنووو   شوووعي :  رايض الصووواحلني: للنوووووي، ا قووومل .٩8

 1: األجزا  م، عدد1٩٩8-رو141٩ الثالثة،: لبنان، الطبعة
:  السوعد ، الناشور  احلميود   عبود   مسوعد :  الزارر يف غري  ألفا  الشافعي: لألزرري، ا قومل .٩٩

 1: األجزا  الط سع، عدد  دار
  مكتبوووة:  لأللبوووا ، الناشوووروفواسووودرا:    فقههوووا  مووون  وشوووي   الصوووريرة  ثاألحاديووو   سلسووولة .100

،  6:  األجووزا   ، عوودد(املعووارف  ملكتبووة)  األوىل،:  الوورايض، الطبعووة  والتوزيووع،  للنشوور  املعووارف
و  :النشوور  عووام و  1415:  4  -  1  جوو و  1٩٩5  -  روو و  1416:  6  م، جوو و  1٩٩6  -  روو   م، جوو
 م 2002 - رو 1422: 7

  دار:  النشور  لأللبا ، دارعة وأثررا السي  يف األمة:  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضو  .101
و  1412  األوىل،:  السووعودية، الطبعووة  العربيووة  املمكلووة  -  الوورايض  املعووارف، م،    1٩٩2/    روو

 14: األجزا  عدد
  القووووووادر  عبووووود   حممووووووود:  سووووولم الوصوووووول إىل طبقووووووات الفروووووول: حلوووووواجي خليفوووووة، ا قووووومل .102

  سوووعداوي  صووواحل:  ي، تووودقيملغلووو أو   إحسوووان   الووودين  أكمووول:  وتقووودم   األر ؤو ، إشوووراف
  –  إسووتانبول  إرسوويكا،  مكتبووة:  أويغووور، الناشوور  الوودين  صوو ل:  الفهووارس  حل، إعوودادصووا

 (فهارس األخري) 6:  األجزا  م، عدد 2010:  النشر تركيا، عام
البوواقي،    عبود   فووفاد  حممود :  حتقيوومل  القوزويين،  يزيوود   بون  حمموود   هللا  عبود   سونن ابون ماجووه: أليب .103

 2:  األجزا  احلل ، عدد  البايب عيسم  فيصل -  العربية الكت  إحيا  دار:  الناشر
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سوووتا ، ا قوووومل  األزدي  األشووووعث  بووون  سووووليمان   داود  سووونن أيب داوود: أليب .104   حمموووود :  السِّّ ِّ
 4: األجزا  بريوت، عدد  –  صيدا العصرية،  املكتبة:  احلميد، الناشر عبد  الدين حميي

  بشووار:  ا قوومل  تموو ي،لا  عيسووم  بوون  أليب عيسووم حمموود :  الكبووري  سوونن التموو ي= اجلووامع  .105
  م، عودد  1٩٩8:  النشور  بوريوت، سونة  –  االسو مي  الغرب دار: معروف، الناشر عواد

 6: األجزا 
  املوونعم  عبوود   حسوون  االرنووفو ،  شووعي :  عليووه  وعلوومل  نصووه  وضووب   سوونن الوودارقطين، حققووه .106

لبنوان،    –  بوريوت  الرسوالة،  مفسسوة:  برروم، الناشر  أمحد  هللا، حرز اللطيف عبد  شل ،
 5: األجزا  م، عدد 2004 - ور 1424 األوىل،: الطبعة

  والتوزيووع،  للنشوور  املغووين  دار:  الوودارا ، الناشوور  أسوود   سووليم  حسووني:  سوونن الوودارمي، حتقيوومل .107
 4: األجزا  م، عدد 2000 - رو 1412 األوىل،: السعودية، الطبعة  العربية اململكة

  العلميوة،  الكتو   دار  :عطوا، الناشور  القوادر عبود  حممود : السنن الكرب : للبيهقي، ا قومل .108
 م 2003 - رو 1424 الثالثة،:  لبنان، الطبعة  – بريوت

  العلميوة،  الكتو   دار:  عطوا، الناشور  القوادر عبود  حممود : السنن الكرب : للبيهقي، ا قومل .10٩
 م 2003 - رو 1424  الثالثة،: لبنات، الطبعة  – بريوت

:  عليوه  أشورف،   شول  املونعم  عبود   حسن:  أحاديثه وخرج السنن الكرب : للنساسي، حققه .110
  الرسووالة  مفسسووة:  التكووي، الناشوور  ا سوون  عبوود   بوون  هللا  عبوود :  لووه  األر ؤو ، قوودم  شوعي 

و  1421  األوىل،:  بووووووووريوت، الطبعووووووووة  –   2  و  10: )األجووووووووزا   م، عوووووووودد  2001  -  روووووووو
 (فهارس

:  القوووووووارر  الطبعوووووووة  -احلوووووووديث  دار:  الووووووو ر ، الناشووووووور:  النوووووووب  ، املفلوووووووف  أعووووووو م  سووووووري   .111
 18 :زا األج م عدد2006-رو1427

للسووويوطي،    احل ووواج:  بووون  مسووولم  صوووريح  علوووم  شووورل السووويوطي علوووم مسووولم = الوووديباج .112
  للنشوور  عفووان   ابوون  دار:  األثووري، الناشوور  احلووويين  اسوورمل  أبووو:  عليووه  وعلوومل  أصووله،  حقوومل

و  1416  األوىل:  اخلورب، الطبعوة – السعودية العربية اململكة - والتوزيع  م،    1٩٩6  -  رو
 6: األجزا  عدد

:  اجلوووزي، الطبعووة  ابوون  دار:  النشوور  زاد املسووتقنع: البوون عثيمووني، دارالشوورل املمتووع علووم   .113
 15:  األجزا  رو، عدد 1428 - 1422 األوىل،

  حميووي  زكووراي  أليب:  احل وواج  بوون  مسوولم  صووريح  شوورل  شوورل النووووي علووم مسوولم = املنهوواج .114
،  13٩2  الثانيووة،:  بووريوت، الطبعووة  –  العووريب  الووتاا  إحيووا   دار:  النووووي، الناشوور  الوودين
 (جملدات ٩ يف) 18: جزا ألا عدد
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الرسوووالة،    مفسسووة:  األرنووفو ، الناشوور  شووعي :  شوورل مشووكل اآلاثر: للطروواوي، حتقيوومل .115
 (للفهارس وجز  15) 16: األجزا  م، عدد 14٩4 رو، 1415 - األوىل: الطبعة

:  ب ل، الناشور  أمحد   خليفة  املنعم  عبد . د: شرل مشكل الوسي : البن الص ل، ا قمل .116
و  1432  األوىل،:  السعودية، الطبعوة العربية اململكة والتوزيع، للنشر اشبيليإ كنوز  دار   رو
 4: األجزا  م، عدد 2011 -

  عبود   العلوي  عبود   الدكتور:  أحاديثه  وخرج  نصوصه  وراجع   حققه شع  االحان: للبيهقي، .117
  صووواح   النووودوي،  أمحووود   تتوووار:  أحاديثوووه  وختوووريج  حتقيقوووه  علوووم  حامووود، أشووورف  احلميووود 
  التعواون   الورايض  والتوزيع   للنشر  الرشد   مكتبة:  اهلند، الناشر  – ايببومب السلفية الدار
و  1423  األوىل،:  اهلنوووود، الطبعووووة  ببومبوووواي  السوووولفية  الوووودار  مووووع    م، عوووودد  2003  -  روووو

   (للفهارس وجملد  ،13) 14: األجزا 
  األوىل:  الطبعووةالعلميوة،    الكتوو   دار:  شوفا  الغورام رخبووار البلود احلوورام: للفاسوي، الناشور .118

 2: األجزا  م، عدد2000-ور1421
عطووووار،    الغفووووور  عبوووود   أمحوووود :  الصوووورال اتج اللغووووة وصوووورال العربيووووة: لل ووووورري، حتقيوووومل .11٩

و  1407  الرابعووة:  بووريوت، الطبعووة  –  للم يووني  العلووم  دار:  الناشوور   م، عوودد  1٩87  -  روو
 6: األجزا 

  وخوورج  الفارسوي، حققوه  بلبوان   بوون  علوي  الودين  عو    األمووري:  حبوان، ترتيو   ابون  صوريح   .120
:  بوووريوت، الطبعوووة  الرسوووالة،  مفسسوووة:  األرنوووفو ، الناشووور  شوووعي :  عليوووه  وعلووومل  هديثووو أحا

 (فهارس وجملد   جز  17) 18:  األجزا  م، عدد 1٩88 - رو 1408 األوىل،
الكويووت،    –  التوزيووع   و  للنشوور  غووراس  مفسسووة:    النشوور  صووريح أيب داوود: لأللبووا ، دار .121

 7:   األجزا  م، عدد 2002 -رو  1423األوىل، :   الطبعة
 2: األجزا  االس مي، عدد املكت :  صريح اجلامع الصغري وزايداته: لأللبا ، الناشر .122
صوولة الناسووك يف صووفة املناسووك: البوون الصوو ل، ا قوومل: أ. د. عبوودالكرم بوون صوونيتان   .123

 العمري،  
الكويووت،    –  التوزيووع   و  شوورللن  غووراس  مفسسووة:    النشوور  ضووعيف أيب داوود: لأللبووا ، دار .124

 2:   األجزا  رو، عدد 1423 - األوىل:   الطبعة
:  الشوواويش، الناشوور  زرووري:  طبعووه  علووم  ضووعيف اجلووامع الصووغري وزايدتووه: لأللبووا ، أشوورف .125

 واملنقرة واملزيد  اجملدد : االس مي، الطبعة املكت 
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الطالع السعيد اجلامع أمسا  جنبا  الصعيد: لكمال الدين جعفور األدفووي، ا قومل: سوعد   .126
  –جري، الناشوووور: الوووودار املصوووورية للتووووأليف والتمجووووة  حمموووود حسوووون، مراجعووووة: طووووه احلووووا

 م 1٩66
  –  املعرفوووة  دار:  الفقوووي، الناشووور  حامووود   حممووود :  طبقوووات احلنابلوووة: البووون أيب يعلوووم، ا قووومل .127

 2: األجزا  بريوت، عدد
  الفتووال  عبوود .  د  الطنوواحي،  حمموود   حممووود.  د:  للسووبكي، ا قوومل  طبقووات الشووافعية الكوورب  .128

و، عودد1413  الثانيوة،:  والتوزيوع، الطبعوة والنشور اعوةللطب ر ور: احللو، الناشور حممد    رو
 10: األجزا 

خووان،    العلويم  عبود   احلوافظ.  د:  شوهبة، ا قوومل  قاضوي  ابون  الوودين  طبقوات الشوافعية: لتقوي .12٩
 4: األجزا  رو، عدد 1407 األوىل،:  بريوت، الطبعة –  الكت  عامل:  النشر  دار

مركوز اخلودمات واألحبواا  –ت  طبقات الشوافعية: ل سونوي، ا قومل: كموال يوسوف احلوو  .130
ه    1407لبنووان، الطبعووة: األوىل،    –، الناشوور: دار الكتوو  العلميووة، بووريوت  -الثقافيووة

 2م، األجزا :  1٩87  –
عوزب،    حممود   زيونهم  حممود   د  راشم،  عمر  أمحد   د:  حتقيمل  طبقات الشافعيني: البن كثري، .131

 1:األجزا  م، عدد 1٩٩3 - رو 1413:  النشر  الدينية، اتري   الثقافة مكتبة:  الناشر
  دار:  جنيو ، الناشور  علوي  الودين  حميوي:  طبقات الفقها  الشافعية: البن الص ل، ا قمل .132

 2: األجزا  عددم، 1٩٩2 األوىل،: بريوت، الطبعة  – االس مية  البشاسر
:  منظووور، ا قوومل  ابوون  مكوورم  بوون  حمموود :  الشووريازي، ر بووهُ   إسووراق  طبقووات الفقهووا : أليب .133

 1٩70 األوىل،: لبنان، الطبعة  – بريوت العريب،  الراسد  راد:  عباس، الناشر إحسان 
  النسوووخة  بوووريوت، راجوووع   –  العلميوووة  الكتووو   دار:  طبقوووات املفسووورين: للوووداوودي، الناشووور .134

 2: األجزا  الناشر، عدد  إبشراف العلما  من  جلنة: أع مها وضب 
  فضوووللا  أبوووو  حممووود :  طبقوووات النروووويني واللغوووويني:  مووود بووون احلسووون االشوووبيلي، ا قووومل .135

 املعارف  دار:  الثانية، الناشر: إبراريم، الطبعة
  املثووىن  مكتبووة  العووامر ،  املطبعووة:  طلبووة الطلبووة يف االصووط حات الفقهيووة: للنسووفي، الناشوور .136

 1: األجزا  رو، عدد1311:  النشر طبعة، اتري  بدون :  ةببغداد، الطبع
  -  عووض  حممود   علي:  ملالعزيز شرل الوجيز )الشرل الكبري( = فتح العزيز: للرافعي، ا ق .137

:  لبنووووان، الطبعووووة  –  بووووريوت  العلميووووة،  الكتوووو   دار:  املوجووووود، الناشوووور  عبوووود   أمحوووود   عووووادل
 13:  األجزا  م، عدد 1٩٩7 - رو 1417 األوىل،
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  -  األزروووري  نصوور  أحوون:  املوو ر  يف طبقووات محلووة املوو ر : البوون امللقوون، ا قووملالعقوود   .138
و  1417  األويل،:  الطبعوة  ان،لبنو   –  بوريوت العلميوة، الكتو  دار: مهين، الناشر سيد    رو
 1: األجزا  م، عدد 1٩٩7 -

  للثقافوووووة  القبلوووووة  دار:  الووووورب ، الناشووووور  كووووووثر:  عمووووول اليووووووم والليلوووووة: البووووون السوووووين، ا قووووومل .13٩
 1: األجزا  بريوت، عدد/   جد  - القرآن  علوم ومفسسة يةاالس م

  دار:  لناشوووورالسووووامراسي، ا  إبووووراريم  د  املخزومووووي،  مهوووودي  د:  العووووني: للفراريوووودي، ا قوووومل .140
 8: األجزا  اهل ل، عدد ومكتبة

  امليمنيووة، عوودد  املطبعووة:  الغوورر البهيووة يف شوورل البه ووة الورديووة: لزكووراي األنصوواري، الناشوور .141
 5:األجزا 

  –  العوووا   مطبعوووة:  اجلبووووري، الناشووور  هللا  عبووود .  د:  ا قووومل  غريووو  احلوووديث: البووون قتيبوووة، .142
 3: األجزا  ، عدد13٩7 األوىل،: بغداد، الطبعة

  مطبعووة:  خووان، الناشوور  املعيوود   عبوود   حمموود .  د:  يوو  احلووديث: للقاسووم بوون سوو م، ا قووملر غ .143
و  1384  األوىل،:  الوودكن، الطبعووة  -آاد  حيوودر  العثمانيووة،  املعووارف  داسوور    1٩64  -  روو

 4: األجزا  م، عدد
  العلوووووم  مكتبووووة:  القوووادر، الناشوووور  عبوووود   هللا  عبوووود   موفوووومل.  د:  فتووواو  ابوووون الصوووو ل، ا قووومل .144

 1:  األجزا  ، عدد1407 األوىل،: بريوت، الطبعة  – كت لا عامل،  واحلكم
فتاو  البغوي، رسالة دكتورا  من اجلامعوة االسو مية املدينوة املنوور ، حتقيومل: يوسوف بون   .145

 ه 1431 – 1430سليمان القزرعي، العام اجلامعي 
  املكتبوووووة:  العبووووواس، الناشووووور  أيب  بووووون  حممووووود   الووووودين   ووووو   ابنوووووه:  فتووووواو  الرملوووووي، مجعهوووووا .146

 4: األجزا  ية، عدداالس م
 2: األجزا  املعارف، عدد دار:  فتاو  السبكي، الناشر .147
فتاو  الغوزايل، حققوه وقودم لوه وعلومل عليوه: مصوطفم حمموود أبوو صوو ، الناشور: املعهود   .148

 م 1٩٩6-كواالملبور   –العايل العاملي للفكر واحلضار  االس مية  
فتاو  القاضي حسني، مجعه تلمي ه: احلسني البغوي، ا قمل: أمل عبودالقادر خطواب،   .14٩

  1431األردن، الطبعووة: األوىل،  –سووان، الناشوور: دار الفووتح  و د. مجووال حممووود أبووو ح
 م 2010ه، 

الورايض، ودار  -فتاو  القفال، ا قمل: مصطفم حممود األزرري، الناشر: دار ابون القويم   .150
 م 2011  –ه  1432الطبعة: األوىل،  القارر ،-ابن عفان 
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و1408  األوىل،:  الطبعووةالعلميووة،    الكتوو   دار:  الفتوواو  الكوورب : البوون تيميووة، الناشوور .151   روو
 6:  األجزا  م، عدد1٩87 -

  بوووووريوت،  -  املعرفوووووة  دار:  فوووووتح البووووواري شووووورل صوووووريح البخووووواري: البووووون ح ووووور، الناشووووور .152
  وصوورره  إبخراجووه  ، قووامالبوواقي  عبوود   فووفاد  حمموود :  وأحاديثووه  وأبوابووه  كتبووه  ، رقووم137٩
  عبود   نبو   العزيوز  عبود :  الع موة  تعليقوات  اخلطي ، عليه  الدين  حم :  طبعه  علم وأشرف

 13: األجزا  از، عدد بن  هللا
  دار:  زغلوووول، الناشووور  بسووويو   بووون  السوووعيد :  الفوووردوس  وووأثور اخلطووواب: للوووديلمي، ا قووومل .153

 5: األجزا  ددم، ع1٩86 - رو 1406 األوىل،: بريوت، الطبعة  – العلمية الكت 
املووزيين،    هللا  عبوود   بوون  سوو مة  بوون  الوورمحن  عبوود :  الفووروق = اجلمووع والفوورق: لل ووويين، ا قوومل .154

الباحووووث،    لوووونف   دكتوووووراه  والثانيووووة  ماجسووووتري،  األوىل:  أطروحتووووان   الكتوووواب  روووو ا  أصوووول
و  1424  األوىل،:  الطبعوة  بوريوت، رقوم  –  والتوزيوع   والطباعوة  للنشور  اجليل  دار: الناشر   رو

 3: األجزا  ددم، ع 2004 -
الرسووووالة،    مفسسووووة  يف  الووووتاا  حتقيوووومل  مكتوووو :  القوووواموس ا ووووي : للفووووريوزآادي، حتقيوووومل .155

  والتوزيووع،  والنشوور  للطباعووة  الرسووالة  مفسسووة:  العرقُسوسووي، الناشوور  نعوويم  حمموود :  إبشووراف
 1: األجزا  م، عدد 2005 - رو 1426 الثامنة،:  لبنان، الطبعة  – بريوت

 1العباس حُم  الدين الطربي، عدد األجزا :   القِّر  لقاصد أم القر : أليب .156
  طووه:  عليووه  وعلوومل  لعووز الوودين بوون عبدالسوو م، راجعووه  قواعوود األحكووام يف مصوواحل األ م: .157

  عوود   دور  وصووورهتا)القووارر ،    –  األزرريووة  الكليووات  مكتبووة:  سووعد، الناشوور  الوورؤوف  عبوود 
  جديووووود :  ، طبعوووووة(القوووووارر   -  القووووور   أم  ودار  بوووووريوت،  -  العلميوووووة  الكتووووو   دار:  مثووووول

 2: األجزا  م، عدد 1٩٩1 - رو 1414 منقرة، مضبوطة
  -  املثووىن  مكتبووة:  أسووامي الكتوو  والفنووون: حلوواجي خليفووة، الناشووركشووف الظنووون عوون   .158

  الوووتاا  إحيوووا   دار:  مثووول  صوووفراهتا،  تووورقيم  بووونف   لبنانيوووة،  دور  عووود   وصوووورهتا)  بغوووداد
  م، عوووودد1٩41:  نشوووورال  ، اتريوووو (العلميووووة  الكتوووو   ودار  احلديثووووة،  العلوووووم  ودار  العووووريب،
 (العارفني رداية 6 ،5 و املكنون، إيضال 4 ،3و الظنون، كشف2 ،1) 6: األجزا 

  بلط ووي  احلميوود   عبوود   علووي:  كفايووة األخيووار يف حوول غايووة االختصووار: للُرصووين، ا قوومل .15٩
  ، عووودد1٩٩4  األوىل،:  دمشووومل، الطبعوووة  –  اخلوووري  دار:  سوووليمان، الناشووور  ورووو   وحممووود 
 1: األجزا 
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:  وم، الناشووراسوول  سوورور  حمموود   جموودي:  يف شوورل التنبيووه: البوون الرفعووة، ا قووملكفايووة النبيووه   .160
  وجووووووز   1٩)  21:  األجووووووزا   ، عوووووودد200٩  م  األوىل،:  العلميووووووة، الطبعووووووة  الكتوووووو   دار

 (للفهارس وجز   االسنوي لتعقبات
العمووري،    صوونيتان   بوون  الكوورم   أ. د. عبوود :  اللبوواب يف الفقووه الشووافعي: للمروواملي، ا قوومل .161

  األوىل،:  السوووووعودية، الطبعوووووة  العربيوووووة  اململكوووووة  املنوووووور ،  املدينوووووة  البخوووووار ،  دار:  الناشووووور
 1:  األجزا  رو، عدد1416

  1414  -  الثالثووة:  بووريوت، الطبعووة  –  صووادر  دار:  لسووان العوورب: البوون منظووور، الناشوور .162
 15: األجزا  رو، عدد

  2003  ةالثانيو :  العلميوة، الطبعوة  الكتو   دار:  اللمع يف أصوول الفقوه: للشوريازي، الناشور .163
 1: األجزا  رو، عدد 1424 - م

زايوود،    إبووراريم  حممووود:  ني موون ا وودثني والضووعفا  واملتوكووني: البوون حبووان، ا قووملاجملووروح .164
 3: األجزا  رو، عدد13٩6 األوىل،: حل ، الطبعة  – الوعي دار:  الناشر

  بووةمكت:  القدسووي، الناشوور  الوودين  حسووام:  جممووع الزواسوود ومنبووع الفواسوود: للهيثمووي، ا قوومل .165
 10: األجزا  م، عدد 1٩٩4 رو، 1414:  النشر القارر ، عام القدسي،

 الفكر.  دار:  اجملموع شرل امله ب: للنووي، الناشر .166
ا ورر يف فقووه االموام الشووافعي: للرافعوي، ا قوومل: أبووو يعقووب نشووأت بون كمووال املصووري،   .167

 3ا : م، األجز  2013  –ه  1434القارر ، الطبعة: األوىل، -الناشر: دار الس م  
  الكتو   دار:  رنوداوي، الناشور  احلميود   عبود :  البون سويد ،  قوملا كم وا وي  األعظوم:  .168

و 1421 األوىل،: بريوت، الطبعوة – العلمية   10)  11:  األجوزا   م، عودد  2000  - رو
 (للفهارس جملد 

  الودار  -  العصورية  املكتبوة:  حممود، الناشور  الشوي   يوسف: تتار الصرال: للرازي، ا قمل .16٩
و1420  اخلامسوووووووة،:  صووووووويدا، الطبعووووووووة  –  بووووووووريوت  ة،النموذجيووووووو    م، عوووووووودد1٩٩٩/    روووووووو

 .1:األجزا 
و1410:  النشووور  بوووريوت، سووونة  –  املعرفوووة  دار:  تتصووور املوووز ، الناشووور .170   م، عووودد1٩٩0/رووو

 (األم كتاب  من 8  اجلز  يف يقع ) 1: األجزا 
  دار:    املدخل املفصل مل ر  االمام أمحد وخترجيات األصراب: لبكور أبوو زيود، الناشور .171

وووو،    1417،  األوىل:    جبوووود ، الطبعووووة  االسوووو مي  قووووهالف  جممووووع   مطبوعووووات  -  لعاصوووومةا رو
 (واحد   مسلسل  ترقيم يف) 2:   األجزا  عدد
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القوارر ،    –  السو م  دار:  املدخل إىل دراسة امل ار  الفقهية: لعلي مجعوة حممود، الناشور .172
 1: األجزا  م، عدد 2001 - رو 1422 -  الثانية: الطبعة

مووام الشووافعي: ألكوورم القوووامسي، تقوودم: أ. د. مصووطفم سووعيد،  املوودخل إىل موو ر  اال .173
م، عوووووووووودد    2003  –ه    1423األردن، الطبعوووووووووة: األوىل،  –الناشووووووووور: دار النفووووووووواس   

 1األجزا : 
  الكتوووو   دار:  الشووووايف، الناشوووور  عبوووود   السوووو م  عبوووود   حمموووود :  املستصووووفم: للغووووزايل، حتقيوووومل .174

 1:األجزا  م، عدد1٩٩3 - رو1413 األوىل،: العلمية، الطبعة
  –  للوووتاا  املووأمون   دار:  أسووود، الناشوور  سووليم  حسووني:  مسووند أيب يعلووم املوصوولي، ا قووومل .175

 13: األجزا  ، عدد1٩84  – 1404 األوىل،: دمشمل، الطبعة
:  حنبول الشويبا ، ا قومل  بون  حممود   بون  أمحود   هللا  عبود   أليب:  حنبول بون أمحود  االمام مسند  .176

  ا سوووون  عبوووود   بوووون  هللا  عبوووود   د:  وآخوووورون، إشووووراف  مرشوووود،  عووووادل  -  األرنووووفو   شووووعي 
 م 2001 - رو 1421 األوىل،: الرسالة، الطبعة مفسسة:  التكي، الناشر

  مون  األجوزا   حقومل)  هللا  زيون  الورمحن  حمفوو :  مسند البزار = البرر الزخار: للبوزار، ا قومل .177
  الملاخلووو   عبوود   ، وصووربي(17  إىل  10  مووون  األجووزا   حقوومل)  سوووعد   بوون  ، وعووادل(٩  إىل  1

:  املنووور ، الطبعووة  املدينووة  -  واحلكووم  العلوووم  مكتبووة:  الناشوور  ،(18  اجلووز   حقوومل)  الشووافعي
 18:  األجزا  ، عدد(م200٩  وانتهت م،1٩88 بدأت) األوىل،

  ،أسوووامة احلوووارا  أيب  البووون:  احلوووارا  مسوووند   زواسووود   عووون  الباحوووث  مسوووند احلوووارا = بغيوووة .178
  اهليثموووي  بكووور  أيب  بووون  سوووليمان   بووون  بكووور  أيب  بووون  علوووي  الووودين  نوووور  احلسووون  أبوووو:  املنتقوووي

و  807:  توووو امل)   خدموووة  مركوووز:  البووواكري، الناشووور  صووواحل  أمحووود   حسوووني.  د:  ، ا قووومل(رووو
  ، عووووودد1٩٩2  –  1413  األوىل،:  املنوووووور ، الطبعوووووة  املدينوووووة  -  النبويوووووة  والسوووووري   السووووونة
 2: األجزا 

وسولم    عليوه  هللا  صولم-  هللا  رسوول  إىل  العودل  عون  العودل  بنقول املختصر الصريح املسند  .17٩
  حمموود :  ا قوومل  النيسووابوري،  القشووريي  احلسوون  أبووو  جاحل ووا   بوون  ملسوولم:  = صووريح مسوولم

 5: األجزا  بريوت، عدد – العريب التاا إحيا   دار:  الباقي، الناشر عبد   ففاد
  عبوووود   الووودين  جمووود :  اجلوووودّ   بتصووونيفها  )بووودأ  تيميوووة  آلل:  املسوووود  يف أصوووول الفقوووه: املفلووووف .180

  االبوووون  ملهوووواأك  مث   تيميووووة،  بوووون  احللوووويم  عبوووود :    األب  إليهووووا  وأضوووواف  تيميووووة،  بوووون  السوووو م
  الكتواب  دار:  احلميود، الناشور  عبود   الودين  حميوي  حممود :  تيمية(، ا قمل بن أمحد : احلفيد 

 1: األجزا  العريب، عدد
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بوووريوت،    –  العلميوووة  املكتبوووة:  املصوووبال املنوووري يف غريووو  الشووورل الكبوووري: للفيوووومي، الناشووور .181
 (واحد   مسلسل  وترقيم واحد  جملد  يف) 2: األجزا  عدد

  واآلرا   والكتووووووو   األعووووووو م  يف  املرمووووووووز  الفقوووووووه  وأسووووووورار  الفقهيوووووووةمصوووووووطلرات املووووووو ار    .182
و  1422  األوىل،:  حوووزم، الطبعوووة  ابووون  دار:  والتجيروووات: ملووورم الظفوووريي، الناشووور   -  رووو

  الدراسوووووات  كليوووووة  -  األزرووووور  جامعوووووة  -  ماجسوووووتري  رسوووووالة:  الكتووووواب  م، أصووووول  2002
 1:  األجزا  ، عدد(مصر)  والعربية االس مية

  –  الرشووووود   مكتبوووووة:  احلووووووت، الناشووووور  يوسوووووف  كموووووال:   قوووووملمصووووونف ابووووون أيب شووووويبة، ا   .183
 7: األجزا  ، عدد140٩ األوىل،: الرايض، الطبعة

  اجمللووووو :  األعظمووووي، الناشوووور  الووووورمحن  حبيوووو :  مصوووونف عبوووود الوووورزاق الصووووونعا ، ا قوووومل .184
،  1403  الثانيووة،:  بووريوت، الطبعووة  –  سوو مياال  املكتوو :  موون  اهلنوود، يطلوو   -العلمووي
 11: األجزا  عدد

  العلوم:  الثالثوة  املرتبوة  بدايوة  مون)  الرفعة  البن:  الغزايل االمام وسي  شرل يف العايل املطل  .185
  رسووالة(،  الورا  جهوة  مون  البيوع   فسواد  يف:  الثووا   البواب  هنايوة  إىل  الرؤيوة  بطريقوة  الصوفات
حتقيووومل: عبووودهللا بووون محووود الشوووربمي،  ،  املنوووور   املدينوووة  االسووو مية  اجلامعوووة  مووون  ماجسوووتري

 ه 1433  – 1432: اجلامعي العام
املطل  العايل يف شرل وسي  االمام الغزايل: البن الرفعة )من بداية كتاب البيوع القسوم   .186

األول إىل هنايوووووة املرتبوووووة الثانيوووووة وروووووي العلوووووم املقووووودار(، رسوووووالة ماجسوووووتري مووووون اجلامعوووووة  
  1432ة املدينووة املنووور ، حتقيوومل: عيسووم بوون عثمووان رزايقيووة، العووام اجلووامعي:  االسوو مي

 ه 1433  –
اخلطيوو ،    حممووود  وايسووني  األر ؤو   حممووود:  املطلووع علووم ألفووا  املقنووع: للبعلووي، ا قوومل .187

و1423  األوىل الطبعوة: للتوزيوع، الطبعوة السووادي مكتبوة: الناشر   م، عودد  2003  -  رو
 1: األجزا 

  حممووود   أحاديثوووه  وخووورج  حققوووه:  البغووووي، ا قووومل  تفسوووري=    القووورآن   تفسوووري  يف  التنزيووول  معوووامل .188
  طيبوووة  دار:  احلووور ، الناشووور  مسووولم  سوووليمان   -  ضووومريية  مجعوووة  عثموووان   -  رالنمووو   هللا  عبووود 
 8: األجزا  م، عدد 1٩٩7 - رو 1417  الرابعة،: والتوزيع، الطبعة  للنشر

و  1351  األوىل:  حلو ، الطبعوة  – العلميوة املطبعة: معامل السنن: للخطايب، الناشر .18٩   -  رو
 م 1٩32

:  والتوزيوع، الطبعوة  للنشور  مكوة  دار: الناشورمعامل مكة التارخيية واألثريوة: لعواتمل الوب دي،  .1٩0
 1:  األجزا  م، عدد 1٩80 - رو 1400 األوىل،
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املعتمووود يف األدويوووة املفووورد : أتليوووف: امللوووك املظفووور يوسوووف بووون عمووور التكموووا ، ضوووبطه   .1٩1
  حمموووووود عمووووور الووووودمياطي، الناشووووور: دار الكتووووو  العلميوووووة، الطبعوووووة: األوىل،وصووووورره:  

 م 2000 - رو 1421
  بووون  ا سووون  عبووود ،  حممووود   بووون  هللا  عووووض  بووون  طوووارق:   : للطوووربا ، ا قوووملاملع وووم األوسووو  .1٩2

 10: األجزا  القارر ، عدد –  احلرمني دار:  احلسيين، الناشر  إبراريم
  1٩٩5  الثانيوة،:  بوريوت، الطبعوة  صوادر،  ردا:  مع م البلودان: ليواقوت احلمووي، الناشور .1٩3

 7: األجزا  م، عدد
  حووو،  اجلارليووة  مووون  املوثقووة  والنصووووص  املعوواجم  ضوووو   يف»املع ووم العووريب ألمسوووا  امل بوو    .1٩4

  جامعووووة  -  اآلداب  كليووووة)  إبووووراريم  اجلووووواد  عبوووود   رجوووو .  د:  : إعووووداد«احلووووديث  العصوووور
  عضوو  القوارر ،  جامعوة  -  اآلداب  كليوة)  ح وازي  فهموي  حممود  /د. أ: ، تقدم (حلوان 
  كادحيووةاأل  عضووو)  التووازي  اهلووادي  عبوود   /د.  أ:  املغربيووة  املوواد   ، راجووع (العربيووة  اللغووة  جممووع 
  مجهوريووة  -  القووارر   العربيووة،  اآلفوواق  دار:  ، الناشوور(القووارر   العربيووة  اللغووة  وجممووع   املغربيووة
 م 2002 - رو 1423 األوىل،:  العربية، الطبعة مصر

  ابون  مكتبوة:  النشور  السولفي، دار  اجمليود   عبود   بون  محودي: الكبري: للطربا ، ا قوملاملع م  .1٩5
 25:األجزا  ددالثانية، ع: القارر ، الطبعة  –  تيمية

:  عمول، الناشور  فريمل   ساعد   عمر  احلميد   عبد   تتار  مع م اللغة العربية املعاصر :ألمحد  .1٩6
و  142٩  األوىل،:  الكتووو ، الطبعوووة  عوووامل   وجملووود   3)  4:  األجوووزا   م، عووودد  2008  -  رووو

 واحد   مسلسل  ترقيم يف( للفهارس
  للنشوووور  مكووووة  دار:  رمع ووووم املعووووامل اجلغرافيووووة يف السووووري  النبويووووة: لعوووواتمل الووووب دي، الناشوووو  .1٩7

 1: األجزا  م، عدد 1٩82 - رو 1402 األوىل،: املكرمة، الطبعة مكة والتوزيع،
  الووتاا  إحيووا   دار  وت،بووري   -  املثووىن  مكتبووة:  مع ووم املووفلفني: لعموور رضووا كرالووة، الناشوور .1٩8

 15: األجزا  بريوت، عدد العريب
  حاموود /    الووزايت  أمحوود   /  مصووطفم  إبووراريم)القووارر     العربيووة  اللغووة  املع ووم الوسووي : جممووع  .1٩٩

 الدعو   دار: ، الناشر(الن ار حممد /  القادر عبد 
  النفووواس   دار:  قنيووو ، الناشووور  صوووادق  وحامووود   قلع وووي  رواس  مع وووم لغوووة الفقهوووا :  مووود  .200

 م 1٩88 - رو 1408  الثانية،: والتوزيع، الطبعة  والنشر للطباعة
  دار:  ن، الناشووورروووارو   حممووود   السووو م  عبووود :  مع وووم مقوووايي  اللغوووة: البووون فوووارس، ا قووومل .201

 6: األجزا  م، عدد1٩7٩ - رو13٩٩:  النشر الفكر، عام
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  ةجامعووو :  قلع ووي، الناشوورون   أموووني  املعطووي  عبوود :  معرفووة السوونن واآلاثر: للبيهقووي، ا قووومل .202
  دار  ،(بوووووريوت-  دمشووووومل)  قتيبوووووة  دار  ،(اكسوووووتان   -  كراتشوووووي)  االسووووو مية  الدراسوووووات

و1412  األوىل،:  ، الطبعوة(رر القا  - املنصور ) الوفا  دار ،(دمشمل - حل ) الوعي   رو
 15:  األجزا  م، عدد1٩٩1 -

املغوووا  املطابوووة يف معوووامل طابوووة: أليب الطوووارر الفوووريوزاادي، الناشووور: دار اليماموووة، ا قووومل:   .203
 م 1٩6٩  –ه  138٩محد اجلاسر، الطبعة: األوىل، 

العلميوووة،    الكتووو   دار:  مغوووين ا تووواج إىل معرفوووة معوووا  ألفوووا  املنهووواج: للشوووربيين، الناشووور .204
 6: األجزا  م، عدد1٩٩4 - رو1415 األوىل،: الطبعة

  ا ققوووووني  مووووون  تتصوووووة  جلنوووووة:  ودراسوووووة  املفووووواتيح يف شووووورل املصوووووابيح: للُمظهوووووري، حتقيووووومل .205
  الثقافوووة  إدار   إصووودارات  مووون  وروووو  النووووادر،  دار:  طالووو ، الناشووور  الووودين  نوووور:  إبشوووراف
و  1433  األوىل،:  الكويتيووة، الطبعووة  األوقوواف  وزار   -  االسوو مية   م، عوودد  2012  -  روو
 6: األجزا 

ذكووور أصوووراب االموووام أمحووود: لربروووان الووودين إبوووراريم بووون حممووود ابووون  املقصووود األرشووود يف   .206
الورايض،    -  الرشود   مكتبوة:  العثيموني، الناشور  سوليمان   بون  الورمحن  عبود   د: مفلح، ا قومل

 3: األجزا  م، عدد1٩٩0 - رو1410 األوىل،: الطبعة
  مون أولووه إىل هنايووة كتوواب ميسوم الصوودقة(، رسووالة ماجسووترياملقنوع يف الفقووه: للمروواملي ) .207

من اجلامعة االس مية املدينة املنور ، حتقيمل: يوسف بن حممد الشري، العوام اجلوامعي  
 م 1٩٩8  –ه  1418

املكاييل واملوازين الشرعية: لعلي مجعة حممد، الناشر: القدس ل ع ن والنشور والتسوويمل   .208
 م2001-روووو  1421-القارر ، الطبعة: الثانية  –

  الثانيووة،:  الكويتيووة، الطبعووة  األوقوواف  وزار :  ركشووي، الناشووراملنثوور يف القواعوود الفقهيووة: للز  .20٩
 3: األجزا  م، عدد1٩85 - رو1405

منرة الع م يف شرل بلووغ املورام: لعبود هللا بون صواحل الفووزان، الناشور: دار ابون اجلووزي،   .210
 وجملد فهارس( 10) 11ه، األجزا :  1436الطبعة: السادسة،  

عوووض،    أمحوود   قاسووم  عوووض:  املفتووني يف الفقووه: للنووووي، ا قووملمنهوواج الطووالبني وعموود    .211
 1: األجزا  م، عدد2005 -رو1425 األوىل،: الفكر، الطبعة دار:  الناشر

  إحيوا   دار:  مسولم، الناشور  علوم  النووي  احل اج = شرل بن مسلم صريح شرل املنهاج .212
  ٩  يف)  18:  األجوووووووزا   ، عووووووودد13٩2  الثانيوووووووة،:  ةبوووووووريوت، الطبعووووووو   –  العوووووووريب  الوووووووتاا
   (جملدات
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:  فوووود ، الناشووور  حممووود   حلمووي:  املنهوواج يف شوووع  االحوووان: أليب عبوودهللا احلولِّيموووي، ا قووومل .213
 3: األجزا  م، عدد 1٩7٩ - رو 13٩٩ األوىل،: الفكر، الطبعة  دار

  ي، حققوووهاملنهووول الصوووايف واملسوووتو  بعووود الووووايف: أليب ا اسووون يوسوووف بووون تغوووري احلنفووو  .214
عاشووور،    الفتووال  عبوود   سووعيد   دكتووور:  أمووني، تقوودم   حمموود   حمموود   دكتووور:  حواشوويه  ووضووع 
 7: األجزا  للكتاب، عدد العامة  املصرية  اهليئة:  الناشر

الوورايض،    –  الرشوود   مكتبووة:  النشوور  املهوو ب يف علووم أصووول الفقووه: لعبوودالكرم النملووة، دار .215
 5: األجزا  م، عدد 1٩٩٩ - رو 1420: األوىل الطبعة

  الفضووول  أبوووو:  بوووه  : جلموووال الووودين االسووونوي، اعتوووىناملهموووات يف شووورل الروضوووة والرافعوووي .216
  -  البيضووا   الوودار  -  املغووريب  الثقووايف  الووتاا  مركووز: )علووي، الناشوور  بوون  أمحوود   الوودمياطي،

و  1430  األوىل،:  ، الطبعوووة(لبنوووان   -  بوووريوت  -  حوووزم  ابووون  دار)  ،(املغربيوووة  اململكوووة   -  رووو
 (للفهارس وجز  ٩) 10: األجزا  م، عدد 200٩

مدينووة إسووو مية: إعووداد: عبووداحلكيم العفيفوووي، الناشوور: أوراق شووورقية،    1000موسوووعة   .217
 م 2000 - رو 1421الطبعة: األوىل، 

موسوووعة املوودن العربيووة واالسوو مية: إعووداد: د.  ووىي شووامي، الناشوور: دار الفكوور العووريب،   .218
 م1٩٩3الطبعة: األوىل، 

البواقي،    عبود   فوفاد  حممود :  عليوه  وعلومل  أحاديثوه  وخورج  ورقموه  موطأ االمام مالك، صرره .21٩
و  1406:  النشور  لبنوان، عوام  – بوريوت العوريب، الوتاا إحيا  دار: الناشر   1٩85  -  رو
 1: األجزا  م، عدد

  جلنوووة:  ، ا قووومل(جووود )  املنهووواج  دار:  الووون م الورووواج يف شووورل املنهووواج: للووودمريي، الناشووور .220
 10: ألجزا ا م، عدد2004 - رو1425 األوىل،: علمية، الطبعة

.  د:  وتعليوومل  وحتقيوومل  الوونظم املسووتع ب يف تفسووري غريوو  ألفووا  املهوو ب: لبطووال، دراسووة .221
، الناشووور  احلفووويظ  عبوووود   مصوووطفم وووواملِّ :  النشوووور  املكرموووة، عووووام  مكووووة  الت اريوووة،  املكتبووووة:  سو
 2: األجزا  ، عدد(2 جز ) م 1٩٩1 ،(1 جز ) م 1٩88

  –  الفكووور  دار:  اجلووواوي، الناشووور  هنايوووة الوووزين يف إرشووواد املبتووودسني:  مووود بووون عمووور نوووووي .222
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